
Pentru milioane de copii și tineri

VACANȚA DE VARA, PRILEJ MINUNAT
DE ACTIVITĂȚI SPORTIVE NON-STOP

WOtWAIM PIN ÎOATf TJUtUe, UN1ȚI VA I

IN CADRUL DACIADEI"! ZIAR AL

astăzi, după ultima oriDe 
de cursuri, copiii din invăță- 
mintul preșcolar ;i din școlile 
generale vor intra în vacanța 
de vară; peste o luni va fi 
rindul elevilor din licee și 
școli profesionale si beneficie
ze de acest trimestru al odih
nei active.

După un an rodnic de învă
țătură și de activități care îm
pletesc tot mai strins studiul 
cu munca practici, 
așadar, o perioadă de 
dere, de recreare. Iar 
cel mai firesc de exprimare al 
copiilor va fi prin sport, cu 
tot ceea ce cuprinde in sferă 
sa această activitate : drumețd 
și excursii, inițiere in diferite 
ramuri de sport (și in primul 
rind in nalafie), participarea 
la concursuri și competiții, la 
tabere, toate aceste multiple 
activități inscriindu-se sub în
semnele „Daciadei". Un bine
venit prilej pentru milioane de 
copii și tineri de a lua parte 
la întrecerile marii competiții 
sportive naționale, la activități 
ce se vor desfășura cu priori-

tate In aer liber. Ca de fiecare 
dată, prin grija Ministerului 
Educației și Invățimintului, a 
C.C. al U.T.C., C.N.O.P. și 
C.N.E.F.S., paleta acțiunilor 
sportiv-educative specifice va
canței de vară este deosebit de 
bogată și de cuprinzătoare. \

incepe, 
destin- 
modul

NOI PAȘI SPRE PERFORMANȚA

Ti vor realiza, fără îndoială, 
elevii participant la finalele 
pe țari ale unor concursuri și 
competiții școlare. Chiar - ia 
sfirșitul acestei săptămini, ele
va atleți din licee vor fi pre- 
zenți la Cluj-Napoca pentru 
a-și desemna campionii. Atle- 
ț>> din școlile generale se vor 
întrece la Blaj (17—18 iunie), 
în timp ce, in aceleași zile, 
colegii lor gimnaști se vor far 
tilni la Piatra Neamț. Tot pe 
agenda sportivi a lunii iunie 
mai consemnăm : Festivalul
național de minibaschet (Tîr-

Tiberiu ST AM A

(Continuare in pag. a 3-a)

Copiii îndrăgesc tot mai mult turismul de masă, care le oferă 
prilejul de a cunoaște frumusețile țării și de a-și petrece zilele 
de vacanță intr-un mod plăcut și instructiv, in aer liber. lată-i 
pe pionierii de la Școala generală nr. 1 din Petrila, intr-una din 
numeroasele lor expediții. Foto : prof. Dan COCOR — Petrila
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„Cupa Davis'1: start spectaculos la Bristol
ir

ROMÂNIA - ANGLIA 2-0, SCOR

PROMIȚĂTOR PENTRU CALIFICARE
Andrei Dîrzu a reușit o victorie prețioasa pentru rezultatul final

ANDREI Dt RZCILIE NASTASE

(prin telefon), 
a României a 
excelent în in
formația An- 

semifi- 
,,Cupei

BRISTOL, 13
Echipa de tenis 
luat un start 
tîlnirea sa cu 
gliei, contind pentru 
nalele europene ale , .
Davis“ (grupa B). In primul 
meci de simplu. Andrei Dîrzu 
a reușit o prețioasă victorie la 
John Feaver, iar în continua
re Ilie Năstase a majorat a- 
vansul de scor la 2—0, dispu- 
nînd de primul jucător brita
nic, Buster Mottram.

Pentru a evalua cum se cu
vine remarcabila performantă 
prin care tînărul nostru teniș- 
man Andrei Dîrzu a deschis 
scorul întilnirii, trebuie să sub
liniem faptul că aici, la Bris
tol. aproape 3 000 de spectatori

tribune pe în-au aplaudat din 
vingător. Prin jocul său, prin 
splendidul efort depus, jucă
torul român a cucerit multe 
simpatii în rîndurile celor ce 
l-au urmărit timp de aproape 
două ore și jumătate, cît a du
rat partida sa. 
tat cu multă 
prestat un joc 
tehnic. în fata 
perimentatului

Partida Dîrzu 
început în nota 
echipierului secund al _ 
delor. dar încă din setul doi 
jucătorul român îți anunță re
venirea, egalînd La 4—1 (de la

în care a lup- 
îndîrjire și a 
de ridicat nivel 
mult mai ex- 
său adversar.
— Feaver a 
de dominare a 

gaz-

1—4) și cedind doar la limita. 
In setul trei, Dîrzu începe cu 
un prețios break, continuat cu 
încă unul pe parcurs, reducînd 
din handicapul generat Setul 
al patrulea a fost acerb dispu
tat. Feaver. uzat și de 
dura toridă care a domnit 
tot timpul jocului, aruncă 
luptă ultimele rezerve de ener
gie, vine în atac, dar este foar
te bine pasat de Dîrzu. care se 
detașează în prelungiri. In ul
timul set, un moment de emo-

lon GAVRILESCU
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Turneul internațional feminin

După campionatele internaționale $1 „Cupa (irilor latine" Ia pentatlon modern de volei al României

JALOANE PENTRU PERFECȚIONAREA 
PREfiĂTIRI1 VIITOARE A LOIILII OLIMPIC

CEA MAI IMPORTANTĂ COMPETIȚIE 
DINAINTEA JOCURILOR OLIMPICE

’ Prin participarea la campio
natele internaționale și la „Cu
pa țărilor latine", peiitatloniștii 
noștri au încheiat o importantă 
etapă a pregătirilor în vederea 
startului olimpic, competiția în
cheiată joi constituind ultima 
din șirul verificărilor de am
ploare ale sportivilor D. Spir- 
lea, C. Răducanu, L Galoviei 
și E. Pop. înainte de a ana
liza evoluția pentatloniștilor 
noștri, vrem să subliniem ex
celenta organizare a concursu
lui de către federația de spe
cialitate, la care o contribuție 
deosebită șî-a adus-o, ca in 
atîtea rînduri, clubul Olimpia 
(președinte Dan Ionescu), uni
tate care se remarcă printr-un 
interes major față de această 
disciplină, aici activind cel 
mai puternic nucleu al penta
tlonului românesc.

Cum afirmam și în cronica ul
timei probe, succesul realizat 
ia actuala ediție a campiona
telor constituie o bună plat
formă morală pentru aborda
rea cu încredere a ultimei eta
pe a pregătirilor olimpice. Tot
odată, această competiție a 
dezvăluit și punctelo nevral
gice, lipsurile care se mai ma
nifestă și eare trebuie grabnic 
înlăturate. Dealtfel, coordona
torul lotului. antrenorul Gh. 
Tomiuc, ne spunea că „In con
tinuare, vor fi luate toate mă
surile pentru a se realiza un 
program adecvat de pregătire, 
astfel că la Olimpiadă toțicom- 
ponențiî echipei să se afle in 
formă cît mai bună". Intr-ade
văr, se simte nevoia unui pro
gram mai riguros, mai precis 
stabilit, deoarece, pini acum, 
s-au mai manifestat o serie de 
dificultăți în ceea ce privește 
planificarea și asigurarea baze
lor sportive (poligon, bazin 

■ș.a.) necesare pregătirii penta
tloniștilor. Ținind seama că

Echipa de pentatlon a României, la citeva minute după încheierea 
cu succes a Campionatelor internaționale și „Cupei țârilor latine": 
C. Răducanu, D. Spîrlca, antrenorul Gh. Tomiuc, I. Galoviei. 
F. pop Foto : Dragoș NEAGU

membrii lotului nostru dispun 
de reale posibilități pentru ca 
la Olimpiadă să se afle prin
tre fruntași este nevoie, tot
odată, nu numii de asigurarea 
deplină a bazei materiale, ci și 
de o mobilizare mai puternică, 
do o munci mai susținută în 
intervalul care a mai rămas 
pină la J.O.

Pornind de 4a valoarea de 
ansamblu a competiției recent 
încheiată, nu vom analiza evo
luțiile sportivilor noștri decît 
ta acele probe în care ei au 
stat față in față cu propriile 
lor posibilități. Desigur, nu 
putem avea pretenția ca Splr- 
lea, Galoviei, Răducanu și Pop 
să se afle acum în vîrf de for-

Constantin MACOVB 
Emanuel FANTANEANU

{Continuare fn pap. a t-a)

Jocurile Balcanice de atletism

AUREL NICULESCU 
CAMPION LA 10000 m

SOFIA, 13 (prin telefon).
Pe stadionul Vasil Levski din 
capitala Bulgariei, atleți șl 
atlete din Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia, România și Turcia 
au început vineri după-amiază 
pe o vreme frumoasă, căldu
roasă, întrecerile celei de-a 
39-a ediții a Jocurilor Balcani
ce. Dintre atleții români par
ticipant! la actuala ediție, cea 
mai bună comportare a avut-o, 
în această reuniune inaugurală, 
fondistul Aurel Niculescu. Ti
mișoreanul a făcut o curei

Pentru oricine aruncă o pri- 
I vsre asupra listei participante- 
i loc la Turneul internațional 

feminin de voie, al Bomâ-Jâ. 
I care debutează miine ir. Sala 
| sporturilor din Iași, este e.i- 
I dent că această competiție, pro

gramată cu circa o lună înain
tea Jocurilor Olimpice, se în
scrie in rindul celor mai puter
nice și mai importante din 
prima jumătate a anului 1980. 
Pentru că trei sferturi din nu
mărul echipelor care vor evo
lua pe scena olimpică vor fi 
prezente la acest mare turneu 
de verificare împreună cu alte 
formații de marcă din voleiul 
feminin mondial.

Pentru cei care cunosc însă 
și istoricul tradiționalei noastre 
competiții (găzduită la 15 din 
cele 47 ediții desfășurate pină 
acum de Constanța și dotată 
eu „Trofeul Totnis“), o rapidă 

foarte bună, supiinindu-1 cu 
succes pe Ilie Floroiu, și astfel 
titlul pe care ne obișnuisem 
să-l cîștigăm mereu ne revine 
din nou. Niculescu a alergat 
foarte bine tactic, menținin- 
du-se mereu pe primul plan 
al cursei.

Aceasta a fost, de fapt, sin
gura satisfacție a delegației ro
mâne (care cuprinde. după

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a S-a) . 

mmparaț.e le arată că ediția 
din acest an le întrece pe toate. 
Zece echipe se aliniază la star
tul Turneului României — mal 
mult ca oriciad 1 Zece repee- 
zentante ale unor școli de volei 
cu firmă prestigioasă : Cuba, 
camp.oana lumii, U.R.S.S.. vi- 
cecampioană olimpică și cam
pioană a Europei. R.P. Chineză, 
vicecampioana Asiei, R.D. Ger
mană vicecampioană europea
nă. Cehoslovacia, Bulgaria. Fe
lonia, Ungaria, România — 
echipe din plutonul fruntaș 
mondial ți. probabil. Peru — 
campioana Americii de Sud. 
Acestea sint împărțite în două 
serii : România. U.R.S.S., Polo
nia, Ungaria și. probabil. Peru 
(seria I) ; Cuba, R. P. Chineză, 
R.D. Germană, Bulgaria și Ceho
slovacia (seria a If-a). La Iași

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. a S-ei

CAIACIȘTI Șl CANOIȘTI 
ROMÂNI CONCUREAZĂ

IN ITALIA
Astăzi și miine un grup de 

caiaciști și canoiști români vor 
lua parte la regata internațio
nală de la Castel Gandolfo, 
lingă Roma. Au făcut deplasa
rea Ivan Patzaichin, Petre Ca- 
pusta. Gheorghe Simionov, To
ma Simionov, Dobre Nencin, 
Vasile Diba, Mihai Zafiu, Ale
xandru Giura. Ion Geantă, Ni- 
colae Țicu. Maria Ștefan. Aga- 
fia Buhaev și Elisabeta Băbea-* 
nu, însoțiți de antrenorii eme
riti Radu Huțan ft Ntoolae 
Na vasart.^^- ------ ~—



De luni, Ia Tirgovișle, o mare sărbătoare

a micilor sportivi

FESTIVALUL NAȚIONAL 
PIONIERESC DE MINIBASCHET

148 de echipe din 32 de ju
dețe ale țării și din municipiul 
București iau parte, de luni 
pînă la 26 iunie, la întrecerile 
ediției a 14-a a Festivalului na
țional pionieresc de minibas- 
chet, care se desfășoară sub ge
nericul marii competiții națio
nale „Daciada". 148 de echipe 
care vor reuni peste 1500 de 
elevi minibaschetbaliști, repre- 
zentînd 45 de cluburi sportive 
școlare, 26 școli generale, din 
mediul orășenesc și 6 din mediul 
sătesc, 6 case ale pionierilor și 
șoimilor patriei, 4 cluburi spor
tive și 2 asociații sportive.

Festivalul, găzduit pentru 
prima dată de orașul Tîrgoviș- 
te, va cuprinde meciuri de bas
chet, concursuri pentru „Coșul 
de aur“, de poezii, desene, ma
chete, corale, toate avînd loc 
pe bazele sportive ale Grupului 
școlar al întreprinderii de uti

ECHIPE ÎNVINSE CLASATE
ÎNAINTEA CELOR... NEÎNVINSE!

Intrată de multă vreme în 
tradiția sportului nostru na
țional, „Cupa României* este 
una dintre cele mai frumoase 
competiții de oină, ea angre
nând anual sute de echipe de 
la orașe și sate în entuziaste 
întreceri. Totodată, în fazele 
care au precedat actul final. 
„Cupa României- a constituit 
adesea și o dispută a marilor 
surprize, echipe nou» înființate 
reușind să scoată din luptă 
formații cu vechi 
state de activitate.

La recenta finală 
pe țară, desfășura
tă pe stadionul „23

August- din Mangalia, alături 
de cunoscuții oiniști de La Di
namo București, c.P. Bucu
rești, Tricolorul Baia Mare, 
Metalul Tîrgoviște, Viață Nouă 
Olteni (jud. Teleorman) și A- 
vintul Curcani (jud. ilfov) au 
evoluat și tinerii jucători, dor
nici de afirmare, de la Liceul 
industrial de construcții nr. c 
din Cluj-Napoca și Mecaniza
torul Hirșova. Dacă pînă la 
Mangalia echipele participante 
au trecut prin.tr-o sită deasă, 
la finala pe țară se aplică, de 
mai mulți ani, un sistem de 
întreceri eliminatorii, combinat 
cu un turneu, scheme care — 
după părerea noastră — nu 
triază echipele după valoarea

• IN COMPETIȚIA polisporti
vă de masă „Cupa constructorul", 
care a avut loc la Rm. Vîlcea, 
B-au întrecut sportivi din județe
le Mehedinți și Vîlcea. La hand
bal și volei au câștigat reprezen
tanții asociației sportive Proiec
tantul Rm. Vîlcea — 29—25 șt 
respectiv, 3—0 cu Proiectantul 
Mehedinți —, la fotbal primul 
loc a revenit ecliipei Construc
torul Mehedinți, iar la tenis a 
terminat învingător ion Gica 
(Vîlcea) 6—1. 6—o și 6—3 cu Ion 
Celca (Mehedinți). • LA ASO
CIAȚIA SPORTIVA Sănătatea 
Tulcea s-a amenajat o frumoasă 
micro bază sportivă pentru tenis, 
compusă din două terenuri și o 
mică tribună. Animatorul activi
tății sportului alb este medicul 
Mircea Trifescu, care organizea
ză, periodic, reușite întreceri la 
care participă sportivi și din alte 
asociații tulcene. O PENTRU TI
TLUL de campioană a județului 
Ilfov la fotbal se vor întrece ciș- 
tigătoarele celor două serii de 
„Onoare-, Petrolul Roata de Jos 
și Viitorul Berceni, în jocuri tur- 
retur. • NUMEROȘI GALAȚENI 
au participat la o frumoasă și 
reușită serbare culturai-sportivă 
în pădurea Roșcani, „Sărbătoa
rea bujorului-. Partea sportivă a 
programului a cuprins demon
strații de gimnastică (prezentate 
de elevele Liceului nr. 3), scri
mă (C.S. Dunărea) și judo (C.S. 
Șc. 2). • 12 ECHIPE DE VOLEI

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ȘANSE SPORITE 

DE A MERGE LA J.O. 
DE LA MOSCOVA !

Din partea Administrației de 
Stat Loto-Pronosport, o surpriză 
plăcută, pentru participanții la 
tragerile obișnuite Pronoexpres 
din 18 și 25 iunie a.c.: în afară 
de tradiționalele cîștiguri în auto
turisme și bani, se vor atribui și 
excursii la apropiatele Jocuri O- 
limpice de la Moscova. Pentru 
acordarea excursiilor se va efec
tua cite o extragere suplimentară

laj petrolier, Grupului școlar 
petrol-chimie și Școlii generale 
nr. 6. Pe timpul Festivalului 
va avea loc și acțiunea de se
lecție a elementelor cu talie 
înaltă, dintre care 30 de băieți 
și 30 de fete vor participa, _ în 
luna septembrie, la o tabără 
specială de pregătire, la Pre
deal.

întrecerile Festivalului na
țional pionieresc de minibas- 
chet, organizate pentru, angre
narea masei de școlari în prac
ticarea jocului cu mingea la coș 
și pentru dezvoltarea lor ar
monioasă, fizică și intelectuală, 
urmărește deopotrivă depista
rea și pregătirea foarte tinerilor’ 
sportivi înzestrați cu calități 
fizice și morale deosebite. în 
vederea promovării lor în rîn- 
durile baschetbaliștilor de per
formanță.

loc reală, producând titîiMM 
cel puțin curioase. Să exem
plificăm. V?ață Nouă Olteni, 
cotată printre principaSeie fa
vorite. a terminat ia 
(12—12) cu C.P. București r 
(4—4) cu Avântul Curcani, dar 
a fost eliminată din concurs 
pe motiv că în cele două par
tide a realizat mai puține 
puncte în repriza de la „prin
dere-. In schimb. C.P. Bucu
rești și Metalul Tîrgwiște, 

învinse în „elimina- 
htorii- cu 26—22 șl. 

respectiv, 7—6, s-au 
— calificat în tur

neul final. Deși, 
in continuare, au mai suferit 
încă 3—4 înfrângeri, in final 
tipografii au ocupat Jocul H, 
iar metalurgiștii poziția a nr-a 
în ierarhia „Cupei României*, 
tn timp ce pe o ini știi din co
muna Olteni, fără a gusta din 
amărăciunea infringerii, viețui 
unei formule învechite de des
fășurare a meciurilor decisive 
l-a... aruncat pe locul V în 
clasament !

Modalități de eliminare M 
unor asemenea situații sînt 
suficiente și, de aceea, credem 
că această problemă va ajun
ge pe masa de lucru a Birou
lui federal.

Troian IOAHIȚESCU

ȘI HANDBAL (m) din Brașov 
și-au disputat intiietatea în faza 
județeană a „Cupei constructoru
lui de mașini-. La ambele disci
pline au ieșit învingătoare echi
pele întreprinderii Tractorul. • 
IN PĂDUREA SÎNGERIȘ. de la 
marginea orașului Moceni, s-a 
desfășurat tradiționala întrecere 
de orientare sportivă „Memoria

lul ing. ion Vâtafu", câștigată de 
Gabriel Maiorescu (Voința Bucu
rești). La „Cupa Chindia» — edi
ția a 12-a — au participat Ut de 
concurenți. primele locuri fiind 
ocupate de Voința București 22 p. 
Locomotiva București 13 p și U- 
nirea Ploiești 9 p. • TINERI 
CONSTRUCTORI de mașini din 
Pitești, Curtea de Argeș. Cîm- 
pulung Muscel. Costeșu și Te po
lo veni au luat parte la frumoase 
întreceri de cros, handbal și vo
lei care s-au desfășurat la Ște- 
făneștl (Argeș). Corn petit-a (cu 
adiționare de puncte) a fost cîș- 
tlgată de Dacia Pitești, iar pe 
locurile următoare s-au clasat: 
Muscelul Cîmpulung șl Electro- 

de trei numere din 45; la aceste 
extrageri participă numai varian
tele simple întregi de 15 lei, care 
hu însă drept de cîștig și la pri
mele două extrageri obișnuite. 
Pentru a obține o astfel de ex
cursie, condiția este ca, printre 
cele cinci numere jucate, varian
ta respectivă să le conțină și pe 
cele trei ale extragerii suplimen
tare ! în cazul în care, din. dife
rite motive, câștigătorul nu poate 
efectua excursia, aceasta poate fi 
transmisă altei persoane. Nu pier
deți prilejul de a vă număra prin
tre ciștigătorii acestor trageri deo
sebit de avantajoase 1

Tragerea Loto 2 de m.îine, 15 
iunie ÎSUO, se va desfășura înce-

ALPINIADA PENTRU TINERET Șl FETE, 
ETAPA DE VARĂ-SCOALĂ

Timp de zece zile, în zona Pa
dina din munții Bucegi a avut 
loc etapa de vară — școală a 
Alpiniadei republicane pentru ti
neret și fete. La acțiune au luat 
parte 140 de băieți și 10 fete 
între 18 și 25 de ani (prea pu
ține fete pentru posibilității 3 
secțiilor de alpinism) din 8 ju
dețe și municipiul București, 
reprezentând 14 asociații si clu
buri sportive. Cu toată vremea 
capricioasă — cu ploi și chiar 
ninsori — sportivii au îndeplinit 
în întregim^ programul stabilit, 
care a constat din executarea de 
escalade în trasee nominalizate, 
pe pereții din Tumu Seciului. 
Peștera și Vărărie, precum și 
lecții practice și teoretice cu su
biecte specifice. De subliniat că 
La testele de verificarea cunoș
tințelor însușite toți participanții

JALOANE PENTRU 
PREGĂTIRII

(Urmare din peg. 1)

mă, dar rezultatele consemnate 
in foile de arbitraj ne pot spu
ne dacă ei se află pe un drum 
bun sau nu. O rememorare a 
punctajelor înregistrate — cu 
deosebire la tir, inot, cros — 
ne indică faptul eă sportivii 
noștri au largi disponibilități, 
că există un potențial evident 
ea aceste punctaje să urce. 
Pe plan psihic, am observat o 
puternică dorință de luptă, o 
bună mobilizare pentru valori
ficarea cunoștințelor tehnico- 
tactice, dar, pe alocuri, ți ru
peri de ritm care, în condiții 
de exigență sporită, pot cintări 
greu in balanța rezultatelor. Ne 
ginc.-n la faptul că, după pro
ba de călărie, printr-o remar
cabilă omogenitate și constanță 
de echipă in celelalte probe, 
au reușit să recupereze handi
capul care ii despărțea de ad
versari, dar și la aceea că 
la scrimă, tir și înot au 
fost vizibile fluctuații indivi
duale pe parcursul probei. Da
că am compara cifrele reali
zate anul trecut la campiona
tele mondiale de la Budapesta 
cu cele de acum, vom observa 
că unele dintre ele sînt sub 
cele obținute atunci, iar altele 
superioare, ceea ce trebuie să 
reprezinte un moment de re
flecție asupra drumului care 
trebuie urmat în perioada vii
toare, pentru ca punctajul de 
la Moscova să fie superior pe
rioadelor trecute: Spirle* — 
tir : 824—1 088. inot: 1144—
1132, cros : 1135—1126 : Rădu- 
canu — tir : 978—912. înot: 
1 244—1192, cros I 1 087—1 096 : 
Galovici — tir : 1 000—1 022, 
inot: 1 080—1056, cros : 1035— 
1219: Pop — nu a luat parte 
la C.M.. rezultatele lui de a- 
cum fiind, in ordine : 934—1192 
—1179. Pentru a lărgi compa- 

nfet-il Curtea de Argeș. • ÎN 
ZONA BILEA LAC ia o alti
tudine de peste 2SM metil, unde 
zăpada mai persxsxă. s-a organi
zat. de către CJ.E.F.S. Sibiu, 
un concurs de schi (slalom spe
cial) la care au evoluat 70 de 
concuren (L Au ciștigat: Diekart 
Menn (Lie. textil Clsnădie), Cris
tian Thomae (Lie. 1 Sibiu) — la 
categ. 14—1S ani. Sur.hlld Herbert 
(Facultatea de mecanică Sibiu) 
ți Marcel Radu (Ocna Sibiului) 
— Ia categ. peste ÎS ani. • S-A 
ÎNCHEIAT campionatul de fotbal 
al șcc-ăor generale din orașul 
Brăua. in care s-au întrecut 44 
de echipe. Primul loc a revenit 
formației Școlii generale nr. 2, 
care a dispus In finală de echipa 
Școli: generate nr. 19 cu □—0. • 
DUPĂ ȘASE SAPTAMÎNI de În
treceri, la care au luat parte ce
le 10 echipe de fotbal de la în
treprinderea de metalurgie și 
metale neferoase din Bala Mare, 
s-a încheiat campionatul uzina], 
organizat sub egida „Daciadei". 
Finala, desfășurată intr-un .cadru 
festiv. In organizarea comitetu
lui V.T.C. de la I.M.M.N. și 
A.S. CUPROM. a fost ciștigată 
de echipa TESA-GARAJ. care a 
Învins formația Atelierului meca
nic eu 3—1.

RF.T. ATARI DE LA: P. Geor- 
noiu, P. Corn șa, D. Moraru — 
Stivna, T. Siriopol, C. Gruia, M. 
Avanu. I. Fețeanu, I. Ionescu, 
Tr Enaclie și V. Săsăranu.

ptnd de la ora 16,30 tn sala clu
bului sportiv Progresul din Bucu
rești, str. dr. Slaieovlci nr. 42; 
numerele ciștigătoare urmează a 
ii transmise la radio și televiziu
ne In cursul serii.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 13 

IUNIE 1980

Extragerea I : 50 37 90 66 23
11 84 46 77

Extragerea a Il-a : 15 20 87
12 16 19 9 42 67

FOND TOTAL DE CÎȘTÎ- 
GURI : 855.433 lei din care
78.117 lei report la categoria I. 

au primit calificative bune si 
foarte bune. Printre cei care s-au 
remarcat în mod deosebit men
ționăm pe Eusebiu Pricopie si 
Vasile Boier de la A.S. Armata 
Brașov, Sorin Bălan și Silvia 
Ozun de la Grivița Roșie Bucu
rești. precum și alții care au 
lăsat’ o frumoasă impresie exa
minatorilor.

Tot în aceeași perioadă șl în 
aceeași zonă a avut loc și pre
gătirea unor formațiuni de Sal
vam on t din diferite localități 
montane ale țării. Dintre salva- 
montiștii prezenți, foarte bine 
s-au prezentat cei din echipa de 
la întreprinderea de Transport 
pe Cabluri.

Următoarea întâlnire din cadrul 
Alpiniadei — seniori și juniori — 
va avea loc între 7 și 12 iunie 
în Cheile Blcazului.

PERFECȚIONAREA 
VIITOARE

rația, să notăm și cifrele în
registrate la C.M. de cîștigă- 
-torii fiecărei probe : 1110—1 296 
—1372, precum și de medalia
tul cu aur : 1 088—1 296—1 042.

Deci, mai este mult de lucru, 
cifrele menționate mai sus fi
ind elocvente în ceea ce pri
vește potențialul ți forma ac
tuală. Ele indică, de asemenea, 
punctele unde trebuie să se 
insiste in antrenamentele vii
toare. Dacă în privința scrimei
— prezența in concurs a nu
meroși juniori și tineri din ce
lelalte echipe ale noastre fa- 
cilitînd realizarea unor victo
rii datorită lipsei de experien
ță a adversarilor — nu ne pu
tem exprima, deși, totuși se 
poate pune problema, în anu
mite momente, a inconstanței, 
în ceea ce privește călăria ar 
fi de discutat nu numai perfec
ționarea tehnicii, cit, mai ales, 
necesitatea adaptării cu mai 
multă ușurință a sportivilor la 
diverși cai care, cum se știe, 
nu sînt totdeauna foarte buni. 
La tir, dacă Spîrlea a tras bine
— să sperăm, totuși, că va mai 
urca — ceilalți nu s-au con
centrat suficient, fiind sub ni
velul posibilităților. Aoelași 
lucru și în ceea ce privește 
înotul, unde timpii sînt mai 
slabi ca la CJ«L Deci... La cros 
s-a mers, in general bine, dar 
este imperios necesar să se 
mai „smulgă" citeva secunde, 
pentru a fi cit mai în față. A- 
cestea din urmă sînt probele 
în care se pot acumula puncte 
multe și asupra lor trebuie să 
se Îndrepte toată atenția.

Așadar, echipa olimpică are, 
se pare, un profil conturat, dar 
fiecare component trebuie să 
muncească cu și mai multă in
tensitate in perioada care ur
mează, pentru că formația 
noastră are toate posibilitățile 
de a se situa printre primele 
in ierarhia olimpică. Condiții 
sînt, iar cei patru — Spîrlea, 
Răducanu, Galovici și Pop — 
și antrenorii lor au datoria să 
justifice încrederea ce li se 
acordă.

MANOLE DUNGU, GIURGIU. 
Dacă ați încerca să fiți obiectiv 
măcar o clipă — deși este lucrul 
cel mai greu de pe lume pentru 
un suporter ! — ați ajunge la 
concluzia că, aproape Întotdeau

na, după un meci pierdut de e- 
«aiipa favorită susținătorii el, ba 
chiar șl unii spectatori ..neutri" 
(dacă există o asemenea speță la 
fotbal I) slnt gata să enumere o- 
cazille Învinșilor, prin care aceș
tia ar fi putut răsturna rezulta
tul meciului, „uitînd" situațiile 
cel puțin tot atit de clare șl de 
numeroase pe cane le-au ratat... 
învingătorii. Șl atunci ?

IOAN GUSAN, BACAU. Cîm- 
peanu n (Universitatea CHuj-Na- 
poca) i-a „suflat" lui Mareei Ră
ducanu (Steaua) titlul și cupa de 
golgeter, datorită celor 4 goluri 
înscrise In ultima etapă a cam
pionatului Diviziei A portarului 
Hagioglu, de la F.C.M. Galați.
FU cavaler, Cimpeanu, frate, 
Din cupa plină, jumătate
S-o bei cu Hagioglu, căci și el, 
Te-a ajutat ca s-o primești, nițel 1

Este adevărat, dar clți Înaintași 
nu trag afară, chiar cu... poarta 
goală !

TOMA BRATU, PREDEAL. Vir
ginia Ruzid a cîșitigat turneul de

ZÎMBIȚȚ 
VĂ ROG!

Meciul dintre echipele fe
minine ale C.S.Ș. Rm. Vîlcea 
și C.S.Ș. Constanța, din ca
drul turneelor finale de ju
niori la volei, a fost, pe drept 
cuvînt, dramatic. Cele două 
echipe au evoluat, cum sc 
zice, „umăr La umăr", adică 
la egalitate, pînă la setul fi
nal: constănțencele au cîștigat 
seturile 1 și 3 (la 15 și la 5) 
iar vîlcencele — seturile 2 si 
4 (la 16 și la 5).

Și iată-le pregătite să reia 
lupta, pentru setul decisiv. 
Emoții, încordare, crispare. 
S-au aliniat la marginea de 
fund a terenului, dar arbi
trul Ion Stoica (din Bucu
rești) intîrzia să’ fluiere și 
să le facă gestul regulamen
tar prin care să le invite pe 
teren. Nimeni nu știa moti
vul întîrzierii. Minutele tre
ceau. Fetele erau nerăbdătoa
re. iar asistența — de ase
menea. Și, deodată, în teren 
au apărut doi fotografi, doi 
prieteni ai arbitrului.

— Ei, hai acum! a strigat 
un fotograf, iar ion Stoica a 
făcut gestul... sacru, invitind 
echipele in teren.

Fetele s-au pregătit să pună 
mingea în joc, dar fotografii 

n-au fost mulțumiți de gestul 
arbitrului, pentru că nu fu
sese destul de... grațios. așa 
că au cerut să se repete sce
na. O dată, încă o dată. Abia 
a treia oară ion Stoica a fost 
plin de... grație.

Dacă însă vă închipuiți că 
setul a început, vă înșelați! 
Fotografii mai vroiau două 
imagini. Una — cu arbitrul 
fluierînd și gesticulind în 
semn de ,.se poate executa 
serviciul- (poza asta nu a 
ieșit decit după patru repe
tiții) și alta în care arbitrul 
făcea o observație căpitanu
lui echipei constănțene.

— Și acum, una de final! 
Zîmbiți, vă rog! au cerut fo
tografii.

Arbitrul a vrut să zîmbeas-' 
că, amicii lui s-au pregătit 
să declanșeze, dar a interve
nit observatorul federal care, 
exasperat, ca și publicul, ca 
și jucătoarele, nu mai putea 
răbda întârzierea începerii ge
tului pentru ca arbitrul... să 
fie imortalizat.

Nu știm cum au ieșit foto
grafiile, dar ne așteptăm ca 
La Colegiul centrai al arbitri
lor de volei să i se spună lui 
Ion Stoica un alt fel de 
„zâmbiți, vă rog.-

Sever NORAN

„CUPA TRIUMF- 
LA CAIAC-CANOE

Sub genericul „Daciadei", Clu
bul siportiv școlar „Triumf41 or
ganizează o competiție de oaiac- 
canoe pentru juniori și junioare. 
Această competiție, dotată cu 
„Cupa Triumf-, la care vor par
ticipa fiiportivi din toate clubu
rile și asociațiile bucureștene cu 
secții de caiac-canoe, se va des
fășura mâine, irucepînd de la ora 
8, pe lacul Herăstrău.

La Roland Garros in 1978. Ținând 
seama de nivelul turneului din 
acest an și de valoarea adversa
relor, performanța de anul acesta 
— calificarea în final ă — poate 
fi socotită, calitativ, cel puțin tot 
atit de bună.

FLORIAN NICHITA. BUCU
REȘTI. întrebarea dv. se referă 
la ultima etapă a ciam-piorjatului 
Diviziei A 1968—1969, când la Tg. 
Mureș, F.C. Argeș a învins A.S.A. 
cu 3—9. Tocmai cînd jucătorii din 
Tg. Mureș își plângeau s-oarta» 
crezind că au retrogradat, a ve
nit de la Constanța rezultatul 
meciului Farul — Progresul: 1—0 
(gol marcat în ultimele minute !), 
astfel că echipa care a însoțit Va
gonul Arad în ,,B-‘ n-a mai fost 
A.S.A., ci Progresul.

T. VICTOR, ZALAU. De ce an
ticipați ? Eu sînt mai încrezător 
decit dv. în posibilitatea ca Po
litehnica Timișoara, echipă fără 
vedete, dar ambițioasă, să aibă 
o evoluție bună în „Cupa cupe

lor Vom trăi și vom vedea. Ori
cum, epigrama este doar răută
cioasă, fără a ’fi și r,eușâtă în ace
lași timp.

Ilustrații : N. CLAUDIU



Ginduri de Ziua Aviației SUBLINIERI
„DORIM SA DUCEM MAI DEPARTE 
TRADIȚIA ARIPILOR ROMÂNEȘTI»

Avionul „intră“ »e verticala 
aerodromului la 2009 de metri 
altitudine. Privit prin lentilele 
teodolitului este atit de... aproa
pe incit îi distingem uja din 
fuzelaj deschisă și chiar omul 
care stă in cadrul ei. Așteaptă. 
După cum se apleacă in afară 
bănuim că își calculează mo
mentul saltului. Dar. iatâ-1 das- 
prinzîndu-se de aparat și p’on- 
jînd în gol Zboară ca un bo
lid. Se răsucește în aer, ba pe 
stingă, ba pe dreapta, se rosto
golește în luping. Un dans fan
tastic, ce nu se mai sfîcșește, 
parcă. 10 secunde. 20. 30. Dis
tanța pină la pămint s-a mic
șorat cu 1400 de metri cind, cu 
un pocnet înfundat, deasupra 
lui se deschide cupola parașu
tei. Acum, temerarul „cascador 
al cerului" își pilotează „nava* 
spre punctul de aterizare-... A- 
cesta este sportul curajului, 
pasiunea celor îndrăzneți și 
dîrji. Ne apropiem de cel venit 
din înalturi. își scoate ochelarii 
de zbor și casca și ne intimpi- 
nă chipul plin de zimbet al

unei fete. Ochii săi mari, lumi
noși, ne .întreabă" parcă : „Ați 
venit să ne vedeți și la sport T“ 
Surpriza este plăcută și pentru 
noi. Același chip zimbitor l-am 
întilnit, nu de mult, la Între
prinderea „Tehnica Confecției*, 
din Capitală, aceeași privire, 
urmărind, atunci, jocul acului 
mașinii de cusut. Aurelia Tu- 
dorică. acesta este numele fe
tei, este specialistă in confec
ționarea parașutelor. în orele 
de producție face parașute ; în 
ceasurile libere, zboară prin 
văzduh, sub cupolele lor.

• Ce ne poți spune despre 
tine. Aurelia ? • „CA sînt feri
cită... Că mi-am împlinit visul*. 
• Și ce-ți dorești ? • „Ca ori
ce tinăr din această țară : să 
am succese tot mai multe, in 
muncă și în sport*. Aurelia are 
la activ 1350 de salturi, a făcut 
parte d a echipa noastră cam
pioană balcanică la parașutism, 
iar In august va participa la 
primul ei campionat mondial.

Din avionul care se rotește 
in văzduh alți parașutiști au 
plonjat in goi. îi așteptăm la

punctul de aterizare. Și sînt tot 
fete. Alte chipuri pline de se
ninul văzduhului : Maria Ior- 
dănesca. 2235 de salturi la ac
tiv, numeroase titluri de cam
pioană națională, campioană 
balcanică pe echipe — specia
listă ta confecții la „Drum Nou* 
București ; Florie» Uță, 1900 de 
salturi, campioană națională 
absolută ta 1979, campioană 
balcanică pe echipe — instruc
toare de parașutism ; Valeriea 
Ciurea, 1300 de salturi, cam
pioană republicană ta 1979, cam
pioană balcanică pe echipe — 
electronist la „Electrotehnica* ; 
Marinar» Preda, 720 de salturi, 
campioană balcanică pe echipe — 
operator chimist la U.M.B. 
O întrebare colectivă : • „Ce 
ne puteți spune despre voi. fe
telor ?• • _Că dorim și ne
străduim să ducem mai departe 
tradițiile aripilor românești*. 
Un gînd frumos de ziua loc. a 
zburătorilor. căci mîine. 15 
iunie, este Ziua Aviației Româ
nești.

„ Viorel TONCEANU

Sub egida „Daciadei"

DINAMOVIADA DE TIR '80
Sl-A DESEMNAT CISTIGATORII,A

în cadrul marii 
sportive 
Cimpina 
de două 
finale a 
pe anul 
422 de concurenți și concurente 
la probele individuale și 128 de 
formații la cele pe echipe.

încununare a întrecerilor pri
mei etape, pe cercuri și asoci
ații, în care s-a urmărit an
trenarea întregului personal din 
Ministerul de Interne la prac
ticarea sistematică a tirului, 
sport aplicativ-militar ce con
tribuie Ia perfecționarea de
prinderilor motrice necesare 
trăgătorului de elită, finala pe 
minister, de la Cimpina, a 
constituit o reușită deplină, sub 
toate aspectele. întreaga com
portare a concurenițlor a ates
tat buna pregătire profesională, 
fizică și sportivă, combativita
tea, dîrzenia, stăpînirea de 
sine și alte calități materiali
zate in rezultate foarte bune, 
între care și noul record al 
Dinamoviadei la pistol mitra
lieră (cadre). obținut de 
Gheorghe Străchinaru.

Rezultatele bune și foarte 
bune au fost cu atit mai pre
țioase. cu cit capriciile vremii 
instabile au pus mari probleme, 
făcînd adesea ca tragerile de 
efect sâ se consume ta alte 
condiții de luminozitate, la nu
mai citeva minute, față de cele 
de reglaj.

Concursul a beneficiat de o 
organizare excelentă, iar arbi
trajul a fost efectuat de cei 
mai buni specialiști ai F.R. 
Tir.

Rezultate : pistol (feminin) : 
L Victoria Tăranu (Dinamo Co- 
vasna), 2. Cristina Guști (Dina
mo I Buc.), 3. Mariana Catană 
(Dinamo Victoria I); cadre : 
1. Florin Muntcanu (D. Car- 
pați), 2. Marius Severin (A.S. 
Prahova), 3. Victor Mocanu 
(D. Victoria D ; elevi : 1. Ion 
Nicolae (D. Gloria), 2. Gheor- 
ghe Horgea (D. Tunari IV). 3. 
Gheorghe Cristache (D. Tunari 
D I pistol mitralieră cadre : 1. 
Gheorghe Străchinaru (D. Și
ret), 2. Vasile Vasilescu (D. 
Carpați), 3. Gheorghe Zamfir 
(D. Băneasa II) ; elevi: 1. Cor
nel Săplăcan (D. Tunari I), 2. 
Lucian Peșteanu (D. Tunari 
III), 3. Attila Bara (D. Tunari

competiții 
naționale ..Daciada", la 
s-au desfășurat, timp 
zile, întrecerile etapei 
Dinamoviadei de tir 
1980. Au fost prezenți

SPORI IA RADIO
(pe programul I)

DUMINICA 15 iunie, ora 
22,10: „Panoramic sportiv» (din 
cuprins; actualitatea oompett- 
țională internă, cronici și re
latări din întrecerile ,, Dacia- 
dei“, informații din actualita
tea competițională Internațio
nală).

LUNI lfi iunie, ora 18,13: Ma
gazin sportiv (din cuprins: ști
rile zilei, notații totbaUstice, 
medalionul ediției. pregătiri 
ale sportivilor români pentru 
J.O., caleidoscop olimpic, fot
bal meridiane).

STUDENȚII DIN PETROȘANI S-AU... 

RElNTILNIT CU SPORTUL
Știam, de prin toamna acu

tul trecut, ei studenții tos ti- 
tututaM de Mine din Petroșani 

prea făceau timp pen
tru aport". Surpriză plăcută, 
însă, in acest an cind, la Con
siliul orășenesc pentru educa
ție fizică și sport Petroșani, 
am aflat că totul s-a schimbat 
în bine. Explicația se află tn 
aceea că la începutul acestui 
ac, sesizat de lipsurJe din 
activitatea sportivă. Senatul 
institutului a luat in discuție 
situația existentă, după care 
a inițiat o serie de măsuri 
care să ducă la... reintilninea 
studenților cu exercițiul fizic 
șt mișcarea în aer liber. S-a 
discutat atunci despre sportul 
de masă și cei de performan
ță, despre îmbunătățirea mun
cii catedrei de educație fizică, 
despre eforturile oe urmează 
să fie făcute pentru atragerea 
studențDor La practicarea exer- 
cițiflor fizice. îmbunătățirea 
bazei materiate șa. „Acum au 
mai avem decis cuvinte btme 
U adresa activității sportive 
de U Institutul de Mine*, ne-a 
spus tovarășul Aurel Slăbii, 
prim-vicepreședinte al C.O.E.F.S. 
Petroșani. Afirmație susținută, 
după cîte ne-am dat serrz, 
de fapte.

în principal, acum. 2a insti
tut se pune un mare preț pe 
sportul de masă (de care răs
punde ub cadru didactic- Gfc. 
Pop) și rezultatele sînt dintre 
cele mai bune. Baza o consti
tuie activitatea la nivelul gru
pelor (discipline îndrăgite sînt 
șahul, tenisul de masă, schiul.

voieiul, fotbal im) șl, firesc, 
studenții petreșăneni apar îu 
ultima vreme și la toate com
petițiile organizate pe pLan lo
cal. De af#esnenea, sînt pre
zenți la fazele republicane ae 
campionatelor univers’tare, la 
care au și obținut citeva •’•e- 
zulbate bune: Csaba Baboș a 
cîștigat locul l în grupa a 
doua valorică, pro mov iod în 
grupa I, la șah; Natal a De- 
conescu a devenit campioană 
universitară La orientare spor
tivă; Eugenia Bocj și Carol 
Polcz au ocupat locul cinci pe 
țară la tenis de masă, iar în 
campionatul de schi studenții 
din Petroșar.i au fost prezenți 
în toate probele (alpine și de 
fond), ocuplnd locuri fruntașe 
prin Gheorghe Petrușan, Pe
tre Vlaicu și Simina AsandeL 
Dealtfel. Institutul de Mine, 
mat precis sportivii săi. au 
ciștigat „Cupa Viața Studen
țească- și încă o Cupă — pe 
Plan local — ambele desfășu
rate La 1 discipline.

Consemnăm, evsder.t cu bucu
rie. revirimentul sportiv al 
studenților petroșănenl, spriji
niți efectiv de conducerea in
stitutului și așteptăm rezultate 
la fd de bune șl în sportul 
de performanță. Astăzi, stu
denții dfn Petroșani au doar 
două echipe divizionare (rug
by — Dhrisia A; fotbal — Di
vizia O, cu o prestație sub 
cerințe, foarte puțin, apreciem, 
față de trecutul r.u prea înde
părtat.

Modesto FERRARINi

Aspect din timpul concursului.
Foto : Șt. POPA

II) ; militari 
termen : 1. 
xandrn Madacsy 
(D. Someș), 2. Ni- 
colae Jicăreanu 
(D. Băneasa I), 3. 
Valentin 
soaie (D. 
Neagră), 
ment general 
echipe — 
masculin £ 
namo 
Dinamo 
3. Dinamo Bănea
sa I ; feminin : 
1. Dinamo Victo
ria I, 2. Dinamo 
Gloria Cimpina, 3. 
Dinamo 
elevi : 
ria Cimpina, 2. Dinamo 
I, 3. Dinamo Tunari III ; mi
litari în termen : 1. Dinamo

Atănă- 
Marea 
Clasa- 

pe 
cadre 

1. Di- 
Someș, 2. 

Prahova,

Buzău ;
1. Dinamo Glo-

Tunari
Marea Neagră, 2. Dinamo Bă- 
neasa I. 3. Dinamo Prahova.

Mirceo COSTEA

vacanta DE VARA
(Urmare din pag. 1)

goviște, 16—26), pentatlonul a- 
tletic școlar fi concursul de 
ștafete al elevilor (Iași, 21-22), 
concursurile de tir șt orientare 
sportivă pentru copiii din clu
burile „Pionierul" (Arad, 21— 
22) și concursul de înot pentru 
„Cupa Pionierul" (Sibiu, 28— 
29).

In luna iulie, agenda sporti
vi competițională rămine la fel 
de bogată. Semnalăm, printre 
altele: campionatele de gim
nastică modernă ale fcolilor 
generale (București, 1—3), fi
nalele la tetratlon ale copiilor 
(Tg. Jiu, 5—6), campionatul de 
mini-fotbal (Bacău, 17—25), 
campionatul de înot al clubu
rilor sportive școlare (Bucu
rești, 17—20), „Cupa U.T.C* la 
baschet șt handbal (Drobeta 
Tr. Severin, in a doua jumă
tate a lunii), campionatele șco
lare de șah (București, 26—30), 
campionatul de fotbal al elevi
lor din licee (Brașov).

tn august rețin atenția : cam
pionatul școlar de tenis (Con
stanța, 1—6), Festivalul sportu
rilor tehnico-aplicative (Cluj- 
Napoca, 7—10), campionatele 
școlare de caiac-canoe (Sna
gov, 21—22), Complexul teh
nico-aplicativ pionieresc (Cîm- 
pulung Moldovenesc, 21—30), 
„Cupa U.T.C." la oină (Gur- 
ghiu-Mureș, 24—26). In fine, 
in septembrie sînt de semna
lat finalele „Scinteii tineretu
lui" la tenis (Cluj-Napoca) și 
cele de parașutism (Ploiești, 
4-7).

(atletică grea, canotaj, tetra
tlon, sporturi de iarnă), 2 Mai 
— Mangalia (atletică 
gimnastică, natație, 
sporturi de iarnă), 
Mun. Gh. Gheorghiu-Dej (box 
și gimnastică sportivă), Tîrgo- 
viște (tenis), Rîmnicu Vîlcea 
(volei băieți). Timișoara (volei 
fete), M. Ciuc (hochei). Bra
șov (haltere). Baia Mare 
(handbal). St. Gheorghe (bas
chet fete), Tg. Jiu (baschet 
băieți). Sibiu (judo). Ocna Mu
reșului (rugby), Cluj-Napoca 
(lupte libere). Constanța (lup
te clasice), Ineu-Arad (mini- 
fotbal).

C.C. al U.T.C. organizează — 
cu sprijinul 
cialitate — 
si instruire 
(Alexandria .
(Cluj-Napoca și Roman), radio
amatorism (Satu Mare). pre
cum și tabere de instruire pen
tru președinții asociațiilor 
sportive din licee, la Costi- 
neștl și Gurghiu. Tot la Gur- 
ghiu vor fi prezenți, intr-o 
tabără de pregătire, ciștigătorii 
„Daciadei" și tineri care s-au 
afirmat în etapele finale ale 
crosurilor de masă și ale Cu
pelor U.T.C. Consemnăm, tot
odată, o noutate absolută : o 
tabără a speranțelor olimpice, 
la Moscova, pe care 
U.T.C. o va organiza 
borare cu

grea, 
atletism, 
Arad și

de spe- 
odihni 
la tir

federațiilor 
tabere de 
sportivă 

fi Bacău), carturi

C.C. al 
in cola-

C.N.E.F.S.
♦

acțiunilor 
mai sus trebuie să 
numeroasele iniția-

sportive

ODIHNA, DAR Șl INSTRUIRE 
IN VIAȚA DE TABĂRA

Copiii fi elevii cei mai do
tați pentru sport își vor con
tinua activitatea 
de tabere de instruire organi
zate de Ministerul Educației 
fi Învățământului, la Snagov

intr-o serie

Tuturor 
menționate 
le asociem 
tive existente în școli și licee, 
care se vor materializa în ca
drul „cluburilor de vacanță"; 
concursuri și competiții, dar și 
activități legate de amenajarea 
unor spații pentru joacă, a u- 
nor terenuri și chiar a unor 
minicomplexe, care vor face 
mai plină, mai bogată — și, 
ceea ce este de dorit, perma
nentă — agenda sportivă a va
canței de vară.

ÎN SPORT, CA Șl ÎN PRODUCȚIE - 
ÎN MAREA FAMILIE CEFERISTĂ!

Nicușor Sișiu își sărbăto
rește în aceste zile două de
cenii de rugby. Un stagiu 
care spune ceva, dacă ne gîn- 
dim că a debutat tn sportul 
cu balonul oval la vîrsta ... 
șoimilor patriei. N-avea nici 
6 ani cînd, în 1960. antrenorul 
Titi Cocor l-a descoperit din- 
tr-o masă de prichindei care 
veneau aproape zilnic în 
„Parcul copilului11. Ne spunea, 
încă de pe atunci, experimen
tatul tehnician : „Priviți-1 bi
ne pe acest copil ! va ajun
ge un rugbyst dintre cei mai 
buni...**

Sișiu a ajuns, într-adevăr. 
un jucător dintre cei buai, 
mai întîi ca junior, mijlocaș 
la grămadă șl apoi „uvertu
ră- Ia Grivlța Roșie, după *- 
ceea în echipa națională 
care a cîștigat una din ediți
ile Campionatului european 
F.I.R.A. pentru juniori, cea 
din 1973. O echipă din care mai 
făceau parte Holban, Fuicu, 
Tudose și FI. Atanasiu, astăzi 
jucători divizionari A la Fa
rul, Steaua, Știința Petroșani 
și Știința Cemin Baia Mane.

Jucător divizionar A a ajuns 
șl Nicușor Sișiu, la Rapid, 
echipa pe care a îndrăgit-o 
cel mai mult, echipa ceferiști
lor, de care și-a legat desti
nul de sportiv: 17 ani din cei 29 
petrecut! pînă acum între bu
turi. Căpitan de echipă, de 
multe ori șt, într-un fel. per
former de excepție ; fii toam
na trecută, toate cele 25 de 
puncte înscrise în meciul eu 
Știința Petroșani au fost ope
ra lui !

De ce Rapid și nu alte 
echipe cu o vai mare faimă 
în rugbyul românesc T „Foar
te simplu, ne răspunde Sb 
șiu, fiindcă și tata și ma
ma au fost muncitori cefe
riști. Am trăit, de cind mă 
știu, în marea familie cefe
ristă, lucrez împreună cu so
ția, Victoria, într-un institui 
de proiectări al căilor ferate. 
Unde aș fi putut să-mi con
tinui mal bine, mai firesc, 
viața sportivă decît într-o e- 
chipă feroviară ?«

Un motiv în plus pentru ti- 
nărui tehnician proiectant să 
fie îndrăgit pretutindeni, în 
Iotul Rapidului . (Hristache 
Preda, antrenorul principal : 
„Sișiu este un simbol al ata- 
șamenutlui și dăruirii pentru 
culorile clubului../*) dar șl în 
institut, factori de conduce
re (inginerii Tiberiu Popescu, 
Ioan Vasilescu și Petre Sta- 
țenko) văd tn el un tehnieiaa 
proiectant tenasamentist de 
viitor. In întîmpin area acestei 
previziuni (și pentru ca ea să 
aibă o acoperire deplină), *- 
preciatul rugbyst se pregă
tește asiduu pentru o nouă 
performanță: trecerea con
cursului de admitere în lnvă- 
țămfntul superior, în Institu
tul de căi ferate. Altfel spus, 
muncă stăruitoare pentru a 
realiza — șl în profesie — 
o nouă calitate, așa cum stă 
bine oricărui tinăr din patria 
noastră, căruia îi sini larg 
deschise porțile cunoașterii șl 
ale împlinirii t

îiberiu ST AMA

ELOGIU STĂRUINȚEI!
Simțim nevoia de a-’. eb>gta 

pe un tinăr antrenor de scri
mă, prof. Borne® Pellegrini, 
de U Clubul soortiY școlar 
Energia din București-

Modest, apretape anonim 
printre colegii de breaslă, 
prof. Pellegriru și-a creat, U 
..Energia*, o clasă de floretă, 
seleednd. cu răbdare și mi
gală, dintre sute de școlărițe 
din toate sectoarele Capitalei, 
pe cele mal dotate, cu apti
tudini pentru acest sport di
ficil, care este scrima.

Primelor acțiuni de selec
ție le-aai urmat mereu altele. 
Pentru că, în căutarea unor 
..filoane de auri*, tinărul an
trenor nu era niciodată mul
țumit. Metoda sa a trezit, pe 
undeva. nedumerirea unor 
colegi ; unii i-au reproșat dă 
își pierde prea mult vremea 
cu selecția, că timpul trece 
fără a avea o finalitate. Prof. 
Pellegrini a ascultat de fie
care dată sfaturile celor din 
Jur, binevoitori sau mal pu
țin, le-a decan tai cu calm, 
așa cum îl este firea, dar nu 
s-a abătut de la drumul său. 
Lung, e drept, întortocheat, 
dar — cum singur ține să re
marce — „fără stăruință nicî

în sport nu poți realiza lu
cruri deosebite*.

Șl lată că roadele stăruinței 
sale au și început sâ apară, 
după ani șl ani de muncă. 
Două floretiste se impun tot 
mad mult atenției : Cornelia 
Chelaru a fost revelația pri
mei etape a campionatului 
național individual de senioa
re, iar Georgeta Beca a ce
lei de a doua etape. Amîn- 
două s-atu situat printre pri
mele 12 fkwetiste ale țării. 
Ceva mai mult, echipa ..Ener
gia" domină cu autoritate 
întrecerile din cadrul Divi
ziei B la floretă feminină, 
fiind, înaintea ultimei etape, 
virtuala câștigătoare a compe
tiției și implicit formația care 
va promova în primul eșalon 
al scrimei. O echipă de șco
lărițe. care nu depășesc 16 
ani, va activa, la ediția vii
toare a campionatului națio
nal. alături de floretistele 
senioare !

Directorul Clubului sportiv 
școlar „Energia-. prof. Florin 
Grecu, cel care a urmărit 
„experimentul Pellegrlnt". în- 
cuirajindu-l șt sprtjinindu-1, 
trăiește acum, împreună eu 
tinăruil antrenor, satisfacția 
acestei reușite.

T. BRĂDEȚEANU



„TRICOLORII1 ROMÂNI-CONSACRAȚI Șl
In efortul pentru realizarea unor In

Dincolo de... celebritate san vlrstă.

DOI PF-UN LOC
PENTRU 59 FLOTILA* OLIMPICA

A CAIACULUI Șl C A NOII!
Intrucît colectivul de tehni

cieni care se ocupă de pregă
tirea lotului olimpic de caiac- 
canoe n-a stabilit încă garnitu
ra pentru întrecerile de la 
Krîlatskoe. echipa urmind să 
fie alcătuită după ultimele re
gate internaționale preolimpice 
și în funcție de 
potențialului" din ultima fază 
a pregătirilor, de rezultatele 
pistelor de control din prima 
jumătate a lui iulie, conside
rațiile de mai jos se referă, de
sigur, la „candidații" noștri o- 
limpici la caiac-canoe ți nu la 
titulari.

In perspectiva... învestiturii, 
componenții lotului pot fi îm- 
părțiți în. mai multe categorii. 
O primă delimitare îi separă 
pe cei care au mai trăit emo
țiile startului olimpic. Se deta
șează Ivan Patzaichin, care va 
fi prezent pentru a patra oară 
Ia Jocurile Olimpice (egalînd, 
astfel, „recordul" pentru caiac- 
canoe ai caiaciștilor Mircea A- 
nastasescu și Aurel Vernescu). 
Mihai Zafiu are la activ două 
participări (Miinchen și Mont
real), iar Vasile Diba, Poiicarp 
Malîhin, Nicușor Eșeanu, 
Gheorghe Simionov, Agaîia Bu. 
haev și Maria Ștefan au debu
tat la ediția trecută a J.O.

Cei care aspiră la prima se
lecție în flotila... olimpică pot 
fi împărțiți, la rîndul lor, în 
mai multe grupe.

Din prima ar face parte 
sportivi cunoscuți, afirmați în 
intervalul olimpic Montreal — 
Moscova — sau mai înainte I 
—, sportivi care s-au distins la 
cele trei ediții ale campionate
lor mondiale din 1977, 1978 sau 
1979, ureînd pe podiumul de 
premiere la Pancearevo, Bel
grad sau Duisburg. Este cazul 
lui Ion Bîrlădeanu, Petre Ca- 
pusta (campioni ai lumii anul 
trecut), Toma Simionov (2 me
dalii de argint și două de bronz

„barometrul

rezultatele

Gheorghe Titu, ți
nui dintre cei mai 
in formă canoițti 

ai sezonului

Foto :
Ion MIHAlCA

ediții a'e
P

Ia ultimele două 
C.M.), Gherasim Munteanu 
Gheorghe Titu, Lipat Varabiev 
(campion mondial la Canoe sim
plu 500 m în 1977), Adrian Ta
rasov.

O a doua grupă a— prezum
tivilor debutanți olimpici ar in
clude pe sportivii intrați în Iot 
în ultimii doi ani, cu o prezen
ță sau două la campionatele 
lumii, dar fără „palmares mon
dial" : Alexandru Giura, Ion 
Geantă, Nicolae Ticu, Marian 
Ciobanu, Ștefan Popa, Benia
min Borbandi, Anghel Coman, 
Marian Dineu, Ionel Milașcu.

In sfîrșit, o nouă categorie, 
cea a „debutanților absoluți-, 
pentru care întrecerile de la 
Krîlatskoe ar însemna primul 
tricou tricolor într-o mare com
petiție : Dobre Nenciu, Mihai 
Marcov, Gheorghe Simiocenco, 
Amfisa Avram, Nastasia Buri. 
Elisabeta Băbeanu, Tecla Eor- 
cănea, Petrică Dimofte.

După cum se poate vedea la 
o însumare a numelor citate, 
candidații rfnt, la această oră, 
cam doi pe un loc. Cine va 
pleca la Moscova și cine 
rămîne acasă ? O vor hotărî 
antrenorii, dincolo de faimă, de 
firmă sau de vîrstă, în funcție 
de valoarea fiecăruia la mo
mentul alegerii. Concurența 
este, Intr-adevăr, mare, dar

VJofmw MORARU

aps DE LA ILEANA SILAI (39 d 
E& LA ADRIAN PROTEASA HI <LLA ADRIAN PROTEASA (21 d
La 39 de ani, cîțl numără se- 

mifondista noastră Ileana Silai, 
probabil că va fi cea mal In 
vîrstă dintre particlpanțil la în
trecerile de atletism ale Olimpia
dei de la Moscova și printre pu
ținii, chiar foarte puțini dintre 
concurențil asemănători ca etate 
din alte discipline sportive I im
portant este insă faptul. In cazul 
atletei noastre, că, pe măsură ce 
a lăsat In urmă an după an, va
loarea ei sportivă a cunoscut — 
poate paradoxal I — o sensibilă 
creștere, asigurindu-1 Ilenei un 
plafon de competitivitate cu totul 
neobișnuită. Iată, spre exemplifi
care, evoluția rezultatelor sale la 
1500 m : 1976 — 4 : 06,2. 1977 —
— 4 :044, 1978 — 4 : 03.5,
1979 — 3 ; 58,5 I Anul aces
ta, debutul în competiții n va 
face la 1 iulie, dar, de pe acum, 
Hear.a Silai deține o formă spor
tivă care-i poate asigura selecțio
narea în echipa olimpică a țării 
noastre pentru Jocurile de la 
Moscova. Aceasta ar fi a patra 
participare olimpică a neanei Si
lai, ceea ce, desigur, spune mult... 
Campioana noastră a debutat in 
arena olimpică în 1968. Pe ,.Es- 
tadio universitario" din capitala 
mexicană ea s-a clasat a doua la 
600 m, eu 2 :02,5. După 4 ani, 
la Miinchen, deși timpul său a 
fost mult mai bun (2 :<>0,0), nu 
l-a adus decit locul 6. iar la 
Montreal, de data aceasta la

Fiecare eră de antrenament folosită la maximum
Sportivii din tocul olimpic de 

judo — ne referim, firește, la 
cei care au prima șansă de se
lecție în echipa ce urmează a 
fi aliniată la apropiatele con
fruntări de la Moscova — n-au 
prea multă experiență compe- 
tițtonală. Dintre ei, doar super- 
ușorul Arpad Szabo a 
prezer.: la citeva ediții 
campionatelor europene 
mocxLale. Ceilalți au debutat 
anul trecut sau in acest an la 
asemenea întreceri. Nid unul 
dintre ei insă n-a concurat la 
Jocurile Olimpice. O vor face 
cu toții, peste puțin timp, la 
competiția «hn capitala Uniunii 
Sovietice.

lost 
ele 
«an

handbal

in hcndbal ex te 
rind — rezulta]

Măricel Vcinea, unul dintre 
balul nostru, s-c născut ta 17

MĂRICEL VOINEA

„Am intrat pe poarta 
handbalului atras de mirajul 
victoriilor de răsunet obți
nute de echipa națională, 
dar am ajuns intre ^trico
lori" în momentul in care ai 
noștri au părăsit vîrful ierar
hiei. M-am ambiționat ți eu, 
ca ți alți jucători, ca ți an
trenorii și federația, si ajut 
cu toate puterile revenirea

foiri lui Iscenko (Vniunea 
Sovietică), Schmidt (R. D. 
Germană), Hoffmann (R. F. 
Germania), Barda (Ceho
slovacia), Jose Pagoagoa 
(Spania) ți altor goal-keeperi 
eu renume. Mai am încă de 
exersat această lovitură, 
pentru ca ea să devină eu 
adevărat imparabilă și nu 
voi ezita nici o clipă s-o 
fac. Avem acum o echipă 
unită, cu oameni talentați, 
fie că tint din vechea ge
nerație (Munteanu. Birtalan, 
Voma, Cosma), fie că fac 
parte, ca ți mine, din „noul 
val" : Durău, Marian Dumi
tru, Stingă fi alții. Ne vom 
pregăti zi de zi ti oră de 
oră, pentru ea la Moscova 
handbalul românesc să cu
cerească medalia de aur ți 
astfel să avem mindria că 
ți generația noastră a pus 
umărul la acest succes".

• Munca — dementul decisiv in obținerea per- 
fonrației • Vrem ca noi, generația tînâră, să ne 
mindrim că am contribuit la revenirea handbalului 
românesc in fruntea ierarhiei mondiale

Totuși, sportivii acestui lot 
așteaptă încrezători ora debu
tului lor olimpic. Cu experien
ță mai multă sau mai puțină, 
ei se pregătesc cu deosebită 
sirguință. Cei doi antrenori, 
Gheorghe Hie și Ion Hantău. 
avîndu-1 tot timpul în mijlocul 
lor pe profesorul Anton Mu
ram, secretar al F.R.J. și 
coordonator al pregătirii lotu
lui olimpic, folosesc fiecare oră 
pentru a perfecționa procede
ele tehnice ale elevilor lor, 
pentru a le spori rezistența de 
concurs, viteza și multe altele. 
Spre satisfacția tehnicienilor 
sportivii sînt dornici de a ști 
cit mai mult și cit mai bine 
cum vor trebui să lupte la 
Olimpiada de la Moscova.

Ambițiosul A. Sbazo a urcat 
de citeva ori pe podiumul de 
onoare la C.E., dar niciodată 
pe cea mai înaltă treaptă. Anul 
trecut, la campionatele mondi
ale de la Paris, și anul acesta, 
la campionatele europene de la 
Viena, el a fost stopat de ita
lianul Felice Mariani, în fața 
căruia decizia i-a fost refuzată 
de arbitri. De fiecare dată in
să superușorului nostru l-a

tre-1500 m, cu 4 :13,6, n-a putut 
ce de serii.

La a treia participare la 
se va afla acum aruncătoarea 
jeană Eva ZorgB-Raduly. In 
la Miinchen, ea a fost trimisă să 
concureze în calitate de dețină
toare a insignei „Cercurile olim
pice". Se pare că emoția debutu
lui a fost lr.să prea mare, pen
tru că Eva Zorgo n-a reușit nici 
una dintre cele 3 aruncări efec
tuate. La Montreal, cu 55,60 m, ea 
a fost a Xl-a, dar, eliberată par
că dintr-un resort, sulița Evel a 
prins să zboare, mai apoi, din ce 
ta ce mal departe. In 1977 ea a 
trecut pentru prima oară dincolo 
de granița celor 66 m («6,24 m), 
iar în 1978, la „europenele" de la 
Praga, a fost a cir.cea cu 61,14 m, 
acesta fiind primul dintre cele 10 
recorduri naționale stabilite de 
ea de atunci și pînă joia trecută, 
la Stuttgart (67,22 m). Ajunsă 
anul trecut în „înalta societate" 
a suliței mondiale, Eva Zorgo-Ra- 
duly are acum un cuviat de spus 
la Moscova, In lupta pentru ln- 
tîietatea olimpică.

Argentina Menis, medaliată eu 
argint în 1972 (65,06 m) la arun
carea discului, deși a obținut un 
rezultat mal bun la Montreal 
(65,38 m), s-a clasat abia a Vl-a, 
Intr-o probă în care valoarea de 
ansamblu a rezultatelor a cunos
cut în ultima vreme ,o creștere 
Impresionantă.

J.o. 
clu- 
1972,

In fața celei 
participări la 
doi atleț) și dod 
vorba de alergă 
rolu (în 1976 Jocd 
eu 27:59,93 — red 
care, din 1978. □ 
dus la 27:90,1) șl 
Nagy (cu 57,28 ni 
60 m, de califica 
la Montreal; anua 
concursuri record 
65,80 m), de sem 
Ha Mărășescu (4 :d 
și Mari cică Puică 
cui V) în semiri 
tiv. In serie la 11 
real. Performanței 
ulterior lntr-o cd 
calitativă, a tingiri 
ionul cel mal înia 
pectlv. 1

Greșul lotului, 1 
formează însă ife 
tatea atleți cu cîi

J.i

pentru perfecționarea pregătirii
lipsit avantajul minim. Acum, 
Arpad Szabo se pregătește ast
fel îneît să nu mal ajungă la 
„hanței” (rezultat de egalitate, 
arbitrii urmind să desemneze 
învingătorul, subiectiv, în func
ție de impresia lăsată de corn, 
pețitori).

La semiușoară, Constantin 
Nioulae, medaliat cu bronz Ia 
C.E. de la Viena, a fost oprit 
și el — reamintim — din cursa 
pentru medalia de argint sau 
de aur, tot la „hanței". De as- 
tă-dată întreaga sa preocupare 
este îndreptată spre evitarea 
„egalului". Semimijlodul Mir
cea Frățică, (medalie de bronz 
la C.E. din acest an) și semi
greu] Daniel Radu au greșit 
tactic la C.E., și n-au mai știut 
să refacă terenul pierdut. în 
schimb, și unul și altul au în
vățat, Acum, știu ce vor avea 
de făcut Juniorul Mihai Cioc, 
înscris la cea mai mare cate
gorie de greutate, grea, _ _ 
să compenseze lipsa experien
ței și a îndemînării cu vigoa - 
rea anilor săi, cu ambiția șl 
dorința afirmării.

Ileana Sil», (al 
dea Puică) ca 1 

tru • 4-a o

vrea

Cosiin CH1RIAC

ELENA GIURCĂ 
» și VÎSLAȘELE 
CONDUSE DE EA VOR SĂ 
PĂSTREZE 0

Știați că din 1974, anul pri
mului^ campionat mondial 
canotaj femiiCn, și pînă 
prezent schitul de 4+1 
al României n-a lipsit din 
finală a competiției supreme? 
Mai mult chiar, singura meda
lie olimpică (bronz) a canota
jului feminin o datorăm tot 
ambarcației de 4+1 visle 
(Montreal, 1976).

O succintă retrospectivă ne 
arată că în cei 7 ani (am in
dus și sezonul acesta) vîslele 
ambarcației noastre au fost mî- 
nuite, pe rînd. de 15 sportive 
talentate, care au adunat în 
panoplia canotajului alte trei 
medalii: două de argint (1974 
și 1977) șl una de bronz (1979). 
Singura prezență permanentă în 
acest schif colecționar este cea 
a cîrmacei Elena Giurcă, astăzi 
decana de vîrstă a lotului o- 
limpic. Nu mai știe exact la 
cîte regate a _luat startul, dar 
de aproape' 10 ani este nelipsi
tă de pe pistele marilor cosn-

TRADIȚIE
de 
în 

visle 
vreo

petiții continentale 
și mondiale. A a- 
cumulat în tot a- 
cest timp o expe
riență foarte bo
gată, pe care în
cearcă acum s-o 
împărtășească mult 
mai tinerelor sale 
colege de barcă, în 
dorința fermă de 
a ajunge, și la Moscova, pe po
diumul olimpic.

Anul trecut, la C.M. de la 
Bled, barca „cîrmită" de Elena 
Giurcă a sosit a 3-a, la aproxi
mativ două secunde de învin
gătoare (concurentele din R.D. 
Germană) și la numai o secun
dă de sportivele bulgare. Față 
de componența echipajului de 
atunci, a survenit o singură 
schimbare: Mariana Zaharia
(22 de ani), care a debutat in 
1978, la Karapiro (Noua Ze- 
elandă), a revenit la . stroc“ 
în locul Veronscăi Jugănaru 
(bolnavă), alături de Maria

vttate, dec eu o 
țâ contp«iț>»a4J 
stat săritorii m 
Proteasa (X an» 
sile rx ana, als 
Dna Lazarciuc > 
Jambele de 23 aș 
săriți" obstacolisn 
și sprintera Mari 
dte 30 de ani. 1 
Mlhaela Loghin 
Acestea din urni 
tpartivă de pesta 
duda acestui iad 
cele mal bune, q 
tora, dealtfel, 
In sezoanele din 
an, de pildă, ele 
țH performanțe^ 
ztr.d 1^7,32 pe a 
ttv, 19,55 m la 
conferă șanse d 
corespunzătoare

Echipajul de 4+1 visle, con
Pei

(20 
și

Macoviciuc 
Mihaly (22) . 
(23). Banovici 
prezintă clubul 
produsul selecți 
de specialiștii f 
mă cu trei ani: 
la Dinamo, iar 
rina echipejulu 
ța Timișoara-

fete 
bare: 

, mult 
avea

— Este | 
duci patru 
în aceeași

— Sigur, 
dacă le-aș 
ma, ilomeglii. 
re din aciuai:
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radă

titlul olimpic fără 
Să recunoaștem 

are o șansă unică 
in continuare

de cirmacea Elena Giurcă pornește din 
un nou antrenament

ușor ar fi 
ață pe To

ți orica- 
paj. Am

pro- 
insă: 
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coroana 
in

a doua
se află acum 
atlete. Este 

•ul Ilie Flo- 
V la 10 two m 

național pe
la C.E., l-a 
iscobolul Iostt 

sub norma de 
ta concursul 

ta cu două 
.78 m șl 

le Nata- 
— locul VI) 

(4 42,62 — Jo- 
lă și. respec- 

m, la Mont- 
jer s-au aflat 
.-. -ă creștere 
ta 1979, pla- 

~<,î Si. res- 
tru olimpic H 
•ar.țU. majori- 

anl de actl-

ri de Mari- 
itartul pen- 
I* J.O

ată Cxperien- 
el mai tineri 
lțlme Adrian 
Niculina Va- 

toarele Nicu- 
ia Korodi 

cel mal „ră
vaș Ue Bicbea 

ungi au 
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28 ani etc. 
u o carieră 
ani. dar, ta 

ltatele Iot 
In cazul al- 

fost obttrrute 
In acest 

u îmbunătă- 
e reali- 

șl, respec
tate. care le 

o clasare 
Olimpiadă.

o VILARA
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haria re- 
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con
trei cluburi
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TITLURILE Șl MEDALIILE NU VOR FI DECERNATE 
CĂRȚILE DE VIZITĂ" ALE SPORTIVILOR

• La lotul de lupte - un climat de muncă intensă, stăruitoare 9 Cu 
Ștefan Rusu și ceilalți medah'ați, de la Montreal și pînă astăzi... • Ade
văratul debut al lui Constantin Alexandru I Pentru prima 
olimpic : Aurel Neagu, Vasile Pușcașu, Andrei lanko

oară Ia startul

Vechea gardă și noul val : Ecaterina Stahl (dreapta) — Marcela 
Moldovan

Lotul olimpic de scrimă

Pregătiri la aceeași cotă de 
intensitate, ambiții la fel de 
îndrăznețe și o fierbinte do
rință comună — reprezenta
rea cit mai prestigioasă a 
sportului luptelor din Româ
nia Ia apropiatele Jocuri O- 
Iimpice de Ia Moscova. Este 
atmosfera, climatul de mun
că sîrguincioasă și stăruitoare 
pe care le întîlnim la acest 
lot, în care împărțirea între 
„consacrați" și „debutanți" 
este, cu foarte puține excep
ții, extrem de anevoioasă și 
pîndită de pericolul unei e- 
valuări eronate a șanselor la 
podiumul olimpic.

„La J.O. de la Moscova — 
spunea, recent, antrenorul e- 
merit Ion Corneanu — la ple
nara federației de specialitate 
— titlurile și medaliile^ nu 
vor fi decernate după „cărțile 
de vizită" ale sportivilor, ei 
după valoarea dovedită a- 
tunci, în dîrzenia și încleșta
rea întrecerilor, cind vor în
vinge cei mai bine pregătiți, 
cei care vor dovedi putere de 
luptă, voință și dăruire su
perioare adversarilor". Nimic 
mai adevărat 1 Aceasta este 
ideea angajării TUTUROR 
componenților lotului în înde
plinirea exemplară a obiecti
velor privind perfecționarea 
pregătirilor, mai ales în a- 
ceastă perioadă hotărîtoare 
pentru atingerea formei spor
tive maxime și, desigur, pen
tru stabilirea... Ierarhiilor o- 
llmpice la fiecare categorie de 
greutate. Care este, însă, si
tuația la această oră a artîtor 
întrebări ?

Sub rezerva unor titulari
zări de ultim moment, să rea
mintim că — la lotul de gre
co-romane — majoritatea 
sportivilor s-au mai numărat 
printre participanții la Jocu
rile Olimpice. La Montreal, 
Ștefan Rusu și Nicu Gingă 
au cucerit medaliile de ar
gint, iar Roman Codreanu pe 
cea de bronz, în timp ce Mi
hai Boțilă și Ion Păun au o-

cupat locul 5, Gheorghe Cio- 
botaru — locul 6, Petre Dicn 
fiind eliminat după primele 
două tururi. Dar de-atunci 
palmaresul olimpicilor de la 
Montreal s-a îmbogățit con
siderabil, în cazul lui Ștefan 
Rusu — ca să nu ne referim 
decît la un singur exemplu — 
cu 3 titluri de campion al 
Europei ! Să mai precizăm că 
Ion Păun este singurul dintre 
actualii componenți ai echipei 
de greco-romane care se pre
gătește să participe pentru a 
treia oară la Olimpiadă.

Lista debutanților ar trebui 
să înceapă, de fapt, cu unul 
din marii noștri campioni, 
prezent dealtfel la startul în
trecerilor de la Montreal 1 
Este vorba de Constantin A- 
lexandru, care, însă, a concu
rat atunci Ia lupte libere, £-

mondial și trei europene ! Tot 
In rîndul debutanților — Va
sile Andrei și. poate, foarte 
tînărul (21 de ani) Gheorghe 
Minea, revelația recentelor 
campionate internaționale de 
lupte ale României. Echipa 
nu este încă definitivată, ast
fel îneît lista rămîne deschi
să» Ca dealtfel și la lotul de 
lupte libere, la care consta
tăm aceleași eforturi — din 
partea antrenorilor și sporti
vilor — de creștere continuă 
a nivelului performanțelor, 
dar cu destule rezultate fi
nale contradictorii la 
categorii de greutate, 
specialiștii acestui stil 
a avea prima șansă...
tanții Aurel Neagu, 
Pușcașu și Andrei lanko. Ce
ea ce nu înseamnă cîtuși de 
puțin că drumul afirmării o-

•el

multe 
dintre 
părind
debu- 
Vasfle

^Pur.cte forte" ale echipei de preco-rcrr.cr.e: Ștefan Rusu, Ion 
Draica, Constantin Alexandru

ind eliminat după două tu
ruri Specialist al stilului gre
co-romane, Constantin Ale
xandru a cucerit. In acest 
răstimp, două titluri mondia
le și 4 europene ! Iată de ce 
afirmam că, la lupte, e greu 
de spus cine este consacrat 
și cine este... debutant Cam 
așa stau lucrurile și cu Ion 
Draica, care, e drept, nu a 
mai participat la Jocurile O- 
limpice, dar deține un titlu

ciștiga 
bleme. 
Sanda 
purta 
simplistelor, Olga și Vali
dublu, sint și ele foarte am
bițioase. Așa că... Va trebui și 
noi, în actuala componență, să 
contribuim la menținerea pres
tigiului canotajului feminin din 
România. Nimeni nu-și precu
pețește în aceste zile nici cel 
mai mic efort și sper că stră
daniile noastre vor cunoaște, în 
final, succesul pe care-1 dorim 
atit de mult.

Adrian VASILIU

Empice nu este accesibil și 
altor sportivi, Ce dintre cei 
consacrați, Ce dintre cei care, 
asemenea celor amintiți mai 
sus, vor fi pentru prima oară 
prenenți la startul olimpic.

Pînă atunci, EFORTUL, și 
RĂSPUNDEREA 
fiecare 
tul de 
libere.

cîștigă, în 
zi, teren prețios în lo- 
lupte greco-romane și

Dan GARLEȘTEANU

® Ecaterina Stahl se pregătește
5-a participare la J.O. • Sorin Roca, debut la faculta
te, debut la Olimpiadă ® Foștii campioni mondiali de 
tineret Anton Pongracz, Petru Kuki, loan Pop și speran
țele lor mereu tinere

în timp ce floretista Ecateri- 
na Stahl se pregătește pentru 
a participa la a cincea Olimpi
adă din prodigioasa sa carieră 
pe planșele internaționale (la 
cei 34 de ani, pe care ii va 
împlini in această vară, din 
care 19 s-au însoțit cu scrima, 
ea abordează actuala ediție a 
Jocurilor Olimpice după plat
forma unei vaste experiențe 
acumulate la Tokio — 1964.
Mexic — 1968, medalie de
bronz cu echipa României, 
Muncben — 1972, medalie de 
bronz cu formația reprezentati
vă, Montreal — 1976, precum 
și a titlurilor mondiale indivi
duale, dobindite la tineret, in 
anul 1965, la Rotterdam și cel 
de 6enioare, un deceniu mai 
tirziu, la Budapesta), floretis
tul Sorin Roca trăiește emoția 
unui probabil debut la marea 
competiție. Dealtfel, tinărul 
scrimer — produs, ca și multi
pla medaliată la campionatele 
mondiale și Jocurile Olimpice, 
Ecaterina Stahl, al reputatei 
școli sătmărene, acum student 
la Facultatea bucureșteană de 
Automatică și legitimat la clu
bul campion național Steaua 
— este și mezinul lotului olim
pic, calitate pe care o împar
te cu un alt șef de promoție, a 
spadasinilor, concitadinul său 
R udolf Szabo.

Lotul olimpic de scrimă al 
României, aflat tu pregătire 
pentru apropiata ediție a 
XXll-a. este • îngemănare a 
maturității ți experienței en 
tinerețea dornică de afirmare, 
rob semnal talentului. Alături 
de veteranul floretiștilor, Mihai 
Tio (34 de ani, de două cri 
Analist olimpic in proba indi
viduală. la Mexic 1968 — locul 
VI și la Milnchen 1972— locul 
IV, ți component al echipei 
României campioană mondială 
In 1967, la Montreal) se află in 
pregătire Coretiștil Sorin Roca 
și Zsolt Husti care, la cei 20 
de ani ai lor. n-au cucerit pină 
acum decât titluri balcanice. Și 
dacă tinărul spadasin Rudolf 
Szabo, proaspăt absolvent de 
liceu, a avut in acest an o as
censiune spectaculoasă, depu- 
nîndu-și și candidatura la ti
tularizare in echipa națională, 
doctorul Anton Pongracz, asis
tent universitar la I.M.F. Tg. 
Mureș, a înregistrat in sezonul 
preolimpic o senzațională re-

TREI TRĂGĂTORI, TREI GINDURI, 
TREI CONVINGERI

Cu un an In urmă, 
Ilie Petru era un ne
cunoscut în tirul nos
tru. Antrenorii au 
remarcat însă la el 
un anume echilibru 
între cifrele de la 
antrenamente și cele 
din concurs : asta le 
spunea lor, specialiș
tilor, că Ilie își putea 
păstra calmul șl in 
focul Întrecerii, ceea 
ce înseamnă mult în
tir. Acum, după un loc 11 la „europenele" 
din 1979, pentru care a fost selecționat în 
ultima clipă, iată-1 pe Ilie Petru în fața 
unui examen și mai greu : participarea în 
premieră la Jocurile Olimpice. „Drumul 
spre marele rezultat s-a îngreunat, respon
sabilitatea de a reprezenta tricolorul într-o 
întrecere de asemenea amploare mă face 
să doresc infinit mai mult și mai repede 
să ajung la cifre competitive. Faptul 
schimbă radical datele pregătirii, in scopul

pentru un record : a

venire, reintrind — la 32 dc 
ani — in cvartetul reprezenta
tiv, al cărui căpitan a fost ani 
de-a rîndul, pe baza dragostei 
sale nețărmurite pentru scrimă 
și a unei exemplare vieți spor
tive, care i-au pus din nou îr. 
lumină valoarea recunoscută și 
pe plan internațional-.

Anton Pongracz este dealtfel 
Și „decanul de vîrstă al scrime- 

campîoni 
și aflați 
olimpic.

rilbr români foști 
mondiali de tineret 
actualmente în lotul ...,__
El a dobîndit titlul de cel mai 
bun tînăr spadasin al lumii in 
anul 1967, in timp ce floretistul 
Petru Kuki și-a înscris nume
le și țara în prestigiosul pal
mares în anii 1974 și 1975, iar 
sabrerul Ioan Pop în anul 1974.

Cind a cîștigat titlul de cam
pion național în 1975. la nici 
19 ani, s-a spus că sabrerul 
Ion Pantelimonescu a produs O 
surpriză ce se cere confirma
tă ulterior, pentru a putea in
tra pe deplin în vederile se
lecționerilor. Iată de ce el nu 
a participat la J.O. din 1976. 
Acum însă se pare că tînărul 
dinamovist își va găsi locul in 
echipa reprezentativă de sabie 
a României care va încerca la 
Moscova să se afle tot pe po
dium, ca la Montreal. O mare 
responsabilitate, deci, pentru 
Ion Pantelimonescu. Deși afla
tă de cîțiva ani în plutonul 
fruntaș al floretistelor, Viorica 
Țurcanu (26 ani) n-a cunoscut 
încă debutul olimpic. După ce 
in 1978, la C.M. de la Ham
burg, a avut o evoluție remar
cabilă (locul 3 cu echipa Româ
niei și finalistă în proba indi
viduală), anul trecut a consem
nat un regres, pentru ca in 
acest sezon să marcheze un 
crescendo (locul 2 la puternicul 
turneu internațional de la Gop
pingen fiind Un exemplu), ceea 
ce lasă să se întrevadă dorin
ța sa puternică de a se afirma 
și pe planșele olimpice, ală
turi de coechipierele ei, adese
ori aflate in lupta pentru me
dalii în marile competiții in
ternaționale, la CM. și J.O.

Intre debutanțî ți consacrați, 
între speranțe nemărturisite și 
prestigioase cărți de vizită se 
află dorința comună de a re
prezenta la cel mai înait nivel 
scrima românească Ia J.O. '88.

Paul SLĂVESCU

FERME
de a deveni mai puternic, mai stăpîn pe 
mine, mai aproape de perfecțiunea tehnică. 
De mare ajutor în a reuși toate acestea 
au fost și antrenorii de Ia lot, dar și cei 
doi vechi participanți la marile bătălii de 
tir din lume, Corneliu Ion și Marin Stan. 
Deși tragem Ia probe diferite, am învățat 
multe de la ei, mai ales în privința minu
țiozității in pregătire, dar și a modului de 
abordare a unei întreceri cu miză".

Și Aurora Chin, cea 
mai în formă dintre 
arcașii noștri, se află 
la primul examen o- 
limpic. „Am început 
anul 1980 mai slab, 
dar pe parcurs nive
lul evoluțiilor mele a 
crescut : locul 2, in 
aprilie, la Campiona
tele internaționale ale 
României și locul 1, 
în mai, la concursul 
internațional de la
Liverpool. Urmează acum ultima confrun
tare preolimpică, întrecerea de la Buda-

pesta. Inutil să vă spun cit de mult îmi 
doresc o nouă victorie, dar și un rezultat 
bun. Aș căpăta astfel mai multă încredere 
în mine, esențială pentru rezultatele pri
mei confruntări de anvergură din viața mea 
de sportivă. Știți doar cit de importantă 
este, și în tir, încrederea în 
prii..."

Marin Stan este, 
alături de Corneliu 
Ion, trăgătorul care 
are experiența con
fruntării olimpice pre
cedente. „Locul 8 și 
cele numai 594 p 
de la Montreal nu 
m-au mulțumit, și pe 
bună dreptate. în 
funcție de greșelile 
de atunci și de altele, 
săvîrșite in diferite 
concursuri, am căutat 
să găsesc noi și noi mijloace de pregătire 
prin care plafonul meu valoric să crească. 
Eu zic că am reușit in mare parte : va
loarea demonstrată in unele întreceri, ulti
ma oară soldată cu o medalie de argint Ia 
C.E. din 1979, și experiența acumulată mă 
obligă să-mi îmbunătățesc substanțial, la 
poligonul Mitisci, atit locul cit și cifra de 
la Montreal. Pledează pentru asta si argu
mentele pe care le-am expus, și condițiile 
excelente de pregătire".

forjele



Campionatul s-a încheiat! Comentariile continuă

COMBATIVITATEA, LUPTA SPORTIVĂ DREAPTA - 
MARELE DEZIDERAT AL EDIȚIEI CADE SE APROPIE

Camipionaiiil primei noastre 
divizii s-a încheiat de • bunk 
bucată de vreme, dar suporte
rii — și nu numai el — ■ 
rejoacă in gind, amtattadu-și 
de meciurile bune, oa^șlde cele 
rele. în 
intra și 
intenția 
pionatul 
ne lăs-s

aceste' rîndurl, vom 
noi în acest jâe, est 

de a putea privi căm
in ansamblu, firi a 

furați de impresia fi-

r.ală, care cîntărește de atîtea 
ari în judecarea unei ediții.

Așa stind lucrurile, am În
cercat să stabilim In primul 
rsnd care au fost cele mai 
bune 16 jocuri ale campionatu
lui. După „șelecțli" prelungite, 
confruntări și corectări, propu
nem cititorilor noștri următoa
rea ordine :
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ț. Dupi acest clasament, cor* 
«xxnjxxlă desigur numerooa» 
fduK-uții, deoarece poete fi oon- 
>ssțat. fie și numai ia... arA- 
îrwsa lui, de către iubitorii ftK- 
•balwlui, ele suporterii echipelor, 
lom Încercat si stabilim și da- 
JaajmeiiAii celor mal nespectaca- 
jfamse (ca să nu zicem cele mal 
uri te) meciuri ale ediției. Bino- 
Bnțelea că numărul echipelor an-

gajate ta acest clasament al „u- 
rituJui" este mult mal mare. De 
asemenea, și departajarea este 
mult mai dificilă. Motiv pentru 
care nu vom stabili • ordine și 
vom tace precizarea că cifra de 
1», pe care ne-am propus-o, 
poate fi dublată și chiar tri
plată.

Printre aceste meciuri cităm
f
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^Oinamo
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■Gloria Buzău 
tC.S. Tirgoviște 
pLS. Armata Tg. Mureș 
j Gloria Buzău
jF.C. Argeș

A.S. Armata Tg. Mureș

Și ne oprim aici, pentru

F.G Oh
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Universitatea Cluj-Napoca 
Steaua
Olimpia
Olimpia
Universitatea Cluj-Napoca 
Politehnica lași
Universitatea Cluj-Napoca 
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țite de scoruri peste media 
campionatului. Iată, de pildă, 
în cele 10 meciuri selecționate 
s-au marcat 43 de goluri, a- 
dică o medie de 4,3 goluri pe 
meci, medie caracteristică ma
rilor campionate europesie (ne 
gîndim in primul rînd la cam
pionatele englez și vest-ger- 
man). Sigur că dumneavoastră 
veți putea aduce obiecția că 
numărul golurilor înfrumuse
țează implicit, în mod subiec
tiv, calitatea presupus obiecti
vă a meciurilor. Am ținut sea
ma de această posibilitate și 
am căutat să eliminăm subiec
tivul, deși, dacă ar fi să jude
căm lucrurile in ansamblu, în 
sfera calității, golurile stat sa
rea și piperul fotbalului, bucu
ria tribunelor, adică elemente 
care nu pot fi omise ta nu
mele obiectivitătii rect

Clasamentul jocurilor slabe 
invită la reflecții asemănătoa
re. la polul opus :

1. Jocurile slabe au ta bino- 
murile lor destule echipe mo
deste ; mai trist e insă faptul 
că ta multe din jocurile slabe 
sînt prezente și echipe de va
loare, așa rum se poate ve
dea. De cele mai multe ori, 
sursa modestiei jocului se *- 

interes a e- 
față de par-

fii in - lipsa de 
chipelor fruntașe 
fidele respective.

2. Se confirmă 
noastră națională

3. în categoria jocurilor sla
be scorurile sint mai mici, <fac 
ele stat ..compensate", in pia
nul eficacității cifrice, de unele 
dintre cele mai mari „bombe" 
ale campionatului (C.S. Tîrgo- 
viște — Steaua 4—0 și A.S-A. 
— F.C. Olt 7—0. rezultate izn-

SELECȚIONATA CRONICARILOR

Și ne oprim aici, pentru a nu 
lungi lista și pentru a păstra o 
echivalență eu meciurile notate 

■ la pozitiv. (Nu însă înainte de 
a face precizarea că etapa cea 
mai „inestetică" a acestui cam
pionat a fost a 32-a, cind s-au 
disputat meciurile Universitatea 
Craiova — F.C. Olt, C.S. Tirgo- 
viște — Steaua, Gloria Buzău — 
Olimpia Saiu Mare și F.C. Ar
geș — Universitatea CIuj-Napo- 
ea, toate figurînd in enumerarea 
de mai sus).

★
Privind clasamentul jocurilor 

frumoase și enumerarea (neli
mitativă) a jocurilor urîte, pu
tem trage unele concluzii :

1. Jocurile frumoase au . îa 
majoritatea eazurilor echipe 
din fruntea clasamentului, e- 
chipe de valoare. Cu foarte 
puține excepții (am putea spu
ne una singură, Politehnica 
Iași — Politehnica Timișoara), 
toate celelalte 9 meciuri au to 
„binomul" lor cel puțin o e- 
chipă care se ridică deasupra 
mediei campionatului. Ața. de 
pildă. Universitatea 
figurează în 5 din cele 
jocuri, F.C. Baia Mare e pre
zentă in 4 meciuri, Steaua — 
în 3. în mod surprinzător, 
F.C. Argeș figurează într-un 
singur meci. (Toate aceste 4 e- 
chipe se află în primele 4 
locuri ale clasamentului). în 
celelalte „cupluri", Dinamo este 
prezentă în 2 meciuri, la fel 
ca s‘ Politehnica Iași. în sfîr- 
șit, prezențe izolate au „Poli* 
Timișoara (care va confirma, 
însă, cîștigînd ..Cupa). Sportul 
studențesc și Chimia Rm. Vil- 
cea. Toate aceste echipe (ex- 
ceptind-o Pe Chimia Rm. Vil- 
cea) au, așa cum probează și 
această enumerare, posibilități 
superioare celor etalate în ge
neral.

2. Valoarea jocurilor in cam
pionatul nostru este condițio
nată, după cum se vede, de 
angajamentul in joe, de miză, 
de prestigiul echipelor. Toate 
aceste atribute apar în mai 
toate jocurile citate. Să notăm 
că Steaua — Universitate* 
Craiova a fost un joc decisiv, 
ca și Dinamo — Universitatea 
Craiova, ca și dubla intilnire 
F.C. Baia Mare Universlta-

Craiova
10

Unul dintre spectaculoasele momente ale meciului de încheiere a 
campionatului, Universitatea Craiova — Steaua : Iordache inter

vine salutar la o minge care il căuta pe Cămătaru.
Foto : I. MIHĂICA

tea Craiova, ca și celelalte. Cu 
alte cuvinte, combativitatea, a 
cărei absență a fost subliniată 
în repetate rînduri in jocurile 
campionatului nostru, este un 
prim argument in asigurarea 
calității superioare a partidei, 
a derbyului.

*•
3. Clasamentul jocurilor bu

ne demonstrează tacă o dată 
că Divizia națională A are des
tule balasturi, eă NUMĂRUL 
DE ECHIPE ESTE PREA MA
RE, ceea ce contribuie inevi
tabil la scăderea calității mul
tor jocuri.
,4. Cele mal frumoase jocuri 

sînt aproape intotdeauna înso-

posibil de imaginat în minutul 
1).

★
Aceste două clasamente vor 

să demonstreze că principala 
sursă de creștere a calității 
campionatului nostru este in
staurarea combativității sporti
ve, dincolo de orice calcul și 
de conjunctură... Abia atunci 
campionatul nostru va fi cu a- 
devărat un mijloc de selecție. 
Abia atunci, echipa națională 
va putea fi alcătuită cu mai 
multă ușurință.

COMBATIVITATEA. LUPTA 
SPORTIVA DREAPTA RA- 
MÎN MARELE DEZIDERAT 
AL EDIȚIEI CARE SE APRO
PIE !

să revedem împreună „oatato- 
gut” campiooaiului rscenĂ Înche
iat. l-am notat pe primii cinci 
jucători pe posturi. Mediile au 
fost oaicidata pentru jueătoril 
oare «xs evoluat de cel puțin 36 
ds ort tn cele 31 de etape. Să 
mad facem precizare» c* în ceea 
Ce privește luda de mijloc pta
rtare» jucătorilor pe cele trei co
loane ar putea fi 
uneori arbitrară, ' 
oasrurl ... ___ ___ ____
plinesc un cu totul alt rol ta de- 
ptaoare față da rolul pe care-1 
joacă acasă. Cu aceste 
rtaduri de introducere, să 
chldem catalogul:

Portari
1. MORARII T.84. Z. Ariclu 

3. Boîdlcl 6,93. 4. tocdache 
5. Constantin 4.90.

Orictt ar părea de ciudat, 
raru revină tn frunte» ierarhiei, 
după ce a traversat o perioadă 
dificil» tn căutarea echilibrultd. 
Astăzi. Moraru este un portar pe 
care se ponte conta șl. nu de 
puțtae ori. un portar oare tace 
șl ..mtaunl". Prezenf» iul Ariei» 
pe tocul 1 nu este surprinzătoa
re. în cadrul sls'eaiutui defensiv 
al bălmărenUor, rolid portarului 
este deosebit. Deseori, „de la «u- 
bllm la ridicol* nu e dectt un 
pas. lată tas» că madia tal Atl
eta e dsstul de bunt. BokUd • 
fost un portar constant, cu «c»- 
daraa greu explicabilă din semi
finala ..Capei*, iordache. titula
rul echipei na
ționale, ocupa 
doar lacul 4. E- 
cllpsele pertodl- 
oe șt-au tpsa
curtatul Btaa
plasat, vficaaaul 
CoaslzaTn, por
tar masiv șl an- 
torltar. capabil 
s» Inspira to- 
eredere eoacM- 
plerlSor.

Foadasn 
dreapta
1. LICA 6.T1. Z 

Zamfir I
Tănăseaeu

eonslderată 
deoarece stat 

ta oare mijlocașii lnde-

ci+eva 
deș

T.O».
0,91,

M
1.
« il. 4. Borz IM. 
J. Anghelm! I »

Cete mal sla
be note pe po»- 
turt Ia frunte» 
unul pluton de 
jucători avă 
vechi » tntr-un 
anume decan, 
n<xd taternațio- 
nal Lle»; st 
are. însă, mult 
de Învățat! Prezența hd Mihal 
Zamfir pe locul O. în etuda unor 
indisponibilități, confirmă tdee» 
că postul fundașului dreapta ră- 
mtne deficitar, aș» cum a 
dealtfel ta ultimul decenta.

Stoperii da marcaj
1. SAME? 7.16. «. Condruc 

Cazan 9,M, 4. Pălttnlșaa 
Ctretea 9,5».

Someș a jucat bine o bună 
parte * campionatului, slăbind 
tn retur. Coudrue, deși la numai 
7 sutimi, n-a font soătattat nici
odată la echipa național», pentru 
că joacă altceva, dar discuția ră- 
mîne deschisă. Cazan e o piesă 
importantă ta sistemul defensiv 
omogen al studenților bucureș- 
tenl Păltiniș*» se afl» pe locul 
4 mM muU pentru aplombul 
său, deseori determinant ta acți
unile ofensive ale echlpeL Ctra- 
te» continui să dețină un Ioc 
fruntaș, dar a cam taceput să 
joace cu... numele.

Liber»
X. ȘTEFANESCU 7,27. 

7.14, 3. Catargiu 7,11, 4. 
5. Dinu 8.M,

In fruntea grupului, 
echipei campioane, pentru 
său important 
echipei pe teren, 
rezistat tensiunii 
finalul sezonului, lucru

ței“, Ungureanu și a deja eon» 
sacralului Munteuu. Plusul da - 
constanță a determinat această 
progresie. Dacă Ivan II șt GaH 
se află pe pozițiile 4—5, poetul 
e realmente In suferință.

Mijlocașii dreapta.
1. DUMITRU 6.91. 2. P. Ra

du 6,74, 3. Țicleanu 6,73. 4. Au
gustin 6.68, 5. Romilă 6,56.

Dumitru conduce detașat un 
pluton în care doar bălmărea- 
nul P. Radu nu este interna
țional. Dumitru are o clasă p» 
care nu o poate contesta nimeni. 
A avut un retur bun, tn ciuda 
impresiei de epuizare din finala 
„Cupei”. P. Radu este exponen
tul plin de elan al unei frumoa
se Idei tactice, fiind, poate, omul 
de pressing și de sarcină dublă 

nr. 1. In fotbalul nostru, Țteiea- 
nu, pe locul 3, confirmă o as
censiune care a stagnat ta final. 
Augustin își caută în continuar» 
făgașul, tiriztad poate spre pos
tul de stoper. In cazul tal Roml- 
1» s-au cam topit zăpezile do 
altădată...

Mijlocașii centrali
1. BOLONI 7,12, 2. Balad 9.M, 

3. O. lonescu 6,75, 4. Mulțescn 
5,56. 5. Cârpaci 6,43.

Mureșanul conduce detașat pin- 
tonul Jucătorilor „buni la toate*. 
In cadrul echipei sale, el are o 
dezinvoltură mult superioară ce
lei pe care o afișează la echi
pa națională. Balad oscilează 
aure posturi și... tendințe. O. la

• Mediii* indivi
dual* ale campio
natului pledează 
pentru jucătorul 
tehnic • Intre tan
demul A. lonescu 
— Cămătaru și 
trio-ul D. Nicolae 
(M. Răducanu) — 
Cimpeanu II - Do- 
brin * Trei por
tari inaintea lui... 
Iordache • Fun
dașii laterali — 
mereu puncte ne
vralgice.

fost

i,»».«j».

I. Kaizer
Savu T.W.
c&pitanul 

__~1 rolul 
în organizare* 

, Șieflnescu n-e 
nervoase din 

_________  vizibil 
în meciurile cu Steaua și la Bru
xelles. Kaizesr s-a furișat tn gru
pul fruntașilor, mai ales datorită 
clasei sale superioare în contex
tul echipei dtn Saui Mare, Deci, 
notații relative. Catargiu rămlne 
un pilon al băcăuanilor, fiind un 
veritabil element de echilibru. 
Savu este in situația lui Kalzer. 
nimi, doar pe locul cinci, pla- 
tește tribut surprizelor negative 
din retur.

Fundașii sting»
1. CINCA 5.95. 2. Ungureanu

6,35 J. Munteanu n 6,73, 4. Ivan 
H 6.46. 5. GaU 6,36.

Ca șl colegii de pe partea 
dreaptă, fundașii stingă stat un 
punct nevralgie al campionatu
lui. Cine* a reușit să se clase
ze surprinzător, înaintea ..speran-

nescu este ..tur
nul- sportubd 
studențesc. Ltd 
Mulțescu fi lip
sește „pumnul*. 
Cârpaci e un 
bun diriginte 
printre copiii

Mijloc^ti 
stinsa
L BELDEANU 

S M. 2. X. Mure- 
șan C M. X. Ior*- 
nescu 1,17. k 
Bozeșan ».
Kallo M2-

O frumoarf 
recompensâ peo- 
tru BeldaaDQ, 
care încearcă sA 
£acâ ordine Ia 
torentul craio- 
vean. I. Mure- 
șan trebuSe sA 
confirme in <wn- 
piocatul viitor. 
Io vin eseu cu 
destu> f.’jctu»- 
țil. Boze^aa, me

de întrebare. KaD», 
un jucâtor de linie, foarte 
n’c.

Extremele dreapta
1. D. NICOLAE 7,84, 2. M. 

ducanu 7,08, 3. Anghd 6,12. 
Tâtaar 8,53, 5. Crișan 6.42.

reu un semn
bar-

R*- 
6.

Doar 4 sutimi intre pheștean M 
st el ist. Doar patru sutimi între 
viteza iui Doru și driblingul hd 
M. Răducanu. Pe locurile urmă
toare, trei extreme de tip clanțe» 
care își datorează pozițiile mai 
nvttlt faptului că multe echipe 
se orientează spre 4—4—2.

Centrii înaintași
1. CIMPEANU H 7,84, 2. Cl- 

mătaru 8,73, 3. Cloacă 8.88. 4»
Terheș 6,66, 5. Ncdelcu n 6.85.

Cimpeanu U Lși datorează locui 
golurilor și ezitărilor manifesta
te de Cămătaru (inconstant). 
Cioacă (tacă timid), Terheș (în 
raluri care depășesc profilul cen
trului înaintaș) șl Nedeteu H (a 
cărui ascensiune a început spra 
final, după o absență forțată).

Extremele stingă
1. DOBKIN 7,03, 2. Carabageae 

8,63, 3. Costea 6.55, 4. BatocHu 
6,52, 3. Hajnal 6,47.

Dobrin conduce detașat, deși 
nu este extremă sau poate pen
tru că nu este extremă, suge- 
rînd, de fapt, dispariția extremei 
unilaterale. Păstrând proporțiile^ 
Carabageae are un profil similar. 
Costea a avut un final impetuoa, 
iar Batacliu și Hajnal ne invită 
să reflectăm asupra faptului că 
postul extremului stînga își caută 
(încă) profilul.

,.Catalogul" prilejuiește o serie 
de constatări.

Să notăm în primul rînd se
lecționata fruntașilor pe grupe:

MORARU — LICA. SAMES. 
ȘTEFANESCU, CINCA — DUMI
TRU, BOLONI, BELDEANU — D. 
NICOLAE, CIMPEANU 
BRIN.

O combinată în care 
zenți 5 dintre titularii 
echipe naționale și 6 
despre care nu se poate spună 
că sint net barați de titulari. 
Această echipă, care ar putea fi 
numită și selecționata cronicari
lor, are tendința de a da credit 
tehnicității. Prezența lui Dobrin, 
a lui Dumitru, a lui Beldeanu și 
chiar Cîmpcanu este o pledoarie 
in acest sens. (Să mal notăm că 
absența lui M. Răducanu este 
doar formală, deoarece pe stellst 
îl separă doar patru sutimi de,M 
titularul Doru Nicolae.)

Notele cronicarilor pledează 
deci pentru fotbalistul cu o bună 
tehnicitate. Să vedem ce " 
zervă viitorul în eterna 
cu fotbalistul mai puțin 
dar mai atletic. Și să 
că tipul tehnic, atît de 
tribunelor, se va înarma 
mult 
pută 
nele

>.
3.

ii. DO-

slut pre- 
ultimelor 
jucători

SiMBĂTĂ
FOTBAL. SLadionm „23 Au

gust”, ora 11- Luceafărul — 
Chimica Tîmăvenl (Dlv. Bl.

DUMINICĂ
FOTBAL. Teren Progresul, 

ora 10.30- Progresul Vulcan — 
Gaz metan Mediaș (Div. B);

PqQ.q6o|Sportiil

teren Metal u.. ora
— Metalul Pk>pen 
teren Sirena, o.a 1 
Danubiana (Div. 
Triumf ora U:
— Ferom Urz:ce. 
teren ICSIM ora 
Dunărea Călăraș: 
teren Voința ora

,— Vîscoza (Div.
romet, ora li:
Electronica |T 
roșie, ora 11- : 
ceafărul Bucur-- i

rOIBU PENTRU ELEVI
Lie oul industrial Electroapa- 

rataj, str. Hambarului nr. 1, 
sectorul 2. organizează selecții 
pentru secția de fotbal, dintre 
elevii născuțl în anii 1965— 
1966 si 1963—1964 pentru cla
sele a ix-a și a Xl-a. Cel ad
miși în grupele de fotbal vor 
ti școlarizați în cadrul liceu
lui nostru.

Testarea ciandidaților va a- 
vea loc între 20—26 iunie 1980 
pentru clasa a rx-a și 2—7 tu
lle 1980 pentru clasa a Xl-a.

înscrierile se fac pînă în

de 19 iunie 1998 pentru 
a ix-a st respectiv. 1 

1980 pentru clasa a xi-a, 
necesare următoarele

ziua 
clasa 
iulie 
Hind _______ ________
acte : fișă tip de înscriere : 
adeverință medicală 
tru elevi ; analizele 
și cardiovasculare : 
cardiograma ; copie 
de naștere.

Elevii din provincie vor 
primi cazare în căminul scolii.

Relații suplimentare la se
cretariatul liceului, la telefon 

27.33.35.

tip pen- 
hep atice 
elect.ro- 

certtfical

ne re- 
disput» 
tehnic, 

speram 
scump 

____.__ . tot mai 
fizic, pentru ca această dis- 
să nu mai existe, spre bi- 
fotbalului nostru.

Pagină realizată de : 
loan CHIRILA 

și Adrian VASILESCU



Jucătorii privesc campionatul care a trecut

hamh umerii: zjN FOTBALUL MARE 
SE ALEARGĂ MAI MULT

SI SE PASEAZĂ DINTR-UNA

in etapa de debut a C. E,

Rep. : Intîi de toate, hai să 
lămurim, Marcele, cartonașul 
roșu din finala „Cupei"...

M. R. : Încă o dată ? Am 
pătimit destul...

Rep. : Suporterii Stelei nu 
cred că ar fi destul...

M.R. : Aș spune că aș plăti 
incă de cinci ori față de cit 
am plătit, numai să nu se fi 
intîmplat ceea ce s-a intim- 
plat. Manea m-a frecat incă 
din primul minut, m-a împroș
cat cu vorbe care nu se pot 
reproduce, in mine a inceput 
să fiarbă totul, că nu sint 
Borg, apoi am făcut un fault 
de joc, arbitrul a fluierat, e- 
ram corp la corp cu mijloca
șul lui „Poli"... am primit un 
cot zdravăn, dat „la meserie", 
pentru că, imi dau seama, nu 
a văzut nimeni, nici chiar ar
bitrul, eu am reacționat așa 
cum s-a văzut... ar fi trebuit 
să mă stăpinesc, desigur... spun 
asta acum, că au trecut citeva 
zile, dar atunci am văzut roșu 
in fața ochilor fi așa am ieșit 
de pe teren... La terminarea 
meciului, asta ca să vă dați 
seama că nu mint, Manea a 
venit și m-a sărutat, mi-a spus 
iartă-mă Marcele, asta-i situa
ția... te rog să nu te superi... 
ți a mai repetat o dată scu
zele după vreo trei ore, la ho
tel „Parc", unde era adunată 

tchipa națională, și unde erau 
ți ei, sărbătorind, care cum 
putea, victoria...

Rep. : Bine, Marcele. S-o lă
săm. Și să nu uităm ! Spu- 
ne-ne ceva despre pierderea 
titlului de golgeter.

M. R.: Am auzit că s-a mai 
pierdut cam la fel, cu multi 
ani in urmă, cind doctorului 
Ciosescu i-au trebuit șase go
luri in ultima etapă și a dat 
exact cite avea nevoie. In 
orice caz, eu il felicit pe Cim- 
peanu. Nu e puțin lucru să fii 
golgeter cind echipa ta scapă 
de retrogradare in ultima eta
pă, și asta după ce ai lipsit 
din campionat șapte etape, fi
ind plecat la „universitarele" 
din Mexic.

Rep. : Ce părere ai, Marcele, 
de faptul că un ziarist spaniol 
a făcut afirmația că fotbaliștii 
români au momente mai bune 
chiar decît marile echipe eu
ropene în primul sfert de oră 
al meciurilor, în primele zece 
minute după pauză, și cîteva 
minute la sfîrșit ?

ȘTIRI... ȘTIRI...
• TREI ARBITRI ROMANI — 

N. Rainea (la centru), O. Ander- 
eo și V. Tătar (la linie) vor oon- 
duce miine, la Torino, meciul 
Italia — Anglia din cadrul tur
neului final al Campionatului 
european.

V ELIMINAT de pe teren ir. 
finala Cupei României, Marcel 
Răducanu (Steaua) a fost sus
pendat pe o etapă, Comisia de 
disciplină ținind seama că el se 
află la prima abatere.
• ETAPA A 33-a A DIVIZIEI 

B se va disputa miercuri 18 iu
nie. Federația română de fotbal 
a stabilit ca toate partidele din 
această etapă să înceapă la ora 
17,30.

VREȚI SĂ PRACTICAȚI VOLEIUL?
Clubul sportiv școlar C.F.R. de pe lingă Liceul industrial nr. 

12 din Capitală (str. Butuceni 10, sector 1, tel. 17.59.81) organi
zează selecții în rîndul elevilor (numai băieți) din clasele a 
IX-a, a X-a și a Xl-a, precum și în rîndul școlarilor din cla
sele V—Vin de La alte unități de învățămînt, doritori să practice 
voleiul în secția de performanță a clubului. Liceul, care asi
gură școlarizarea în profilele Electrotehnică, Mecanică și Con
strucții (căi ferate), dispune de internat, cantină și bază spor
tivă modernă. Deci, pe cine-1 pasionează voleiul și meseriile 
amintite să dea fuga în Giulești !

ANUNȚ
Clubul sportiv școlar al Școlii generale nr. 190, din Bucu

rești, selecționează pentru anul școlar 1980—1981 elevi la secția 
de atletism pentru grupele de începători, avansați și perfor
manță, care vor fi școlarizați la clasele de gimnaziu și treapta 
I Electrotehnică la Școala generală nr. 190, din strada Serg. 
Nițu Vaslle nr. 16, sector 4, București.

Probele de aptitudini pentru clasele I—VU au loe in 
zilele de 14 și 15 iunie, orele 9—12 și 15—19, iar pentru clasa 
a IX-a in zilele de 24—25 iunie, pe baza sportivă a clubului.

Actele necesare la înscriere :
• Pentru elevii claselor I—VIII: adeverința medicală elibe

rată de Dispensarul teritorial, care să cuprindă probele hepa
tice și cardiovasculare; carnetul de note.

0 Pentru elevii clasei a IX-a; fișa tip de Înscriere; fișa me
dicală tip elev-student I.P. Buletin Oficial 181002; aviz epide
miologie; dovada de vaccinare— revaccinare M.S. 50; probe 
hepatice și cardiovasculare.

Pe perioada școlarizării, elevii clasei a IX-a pot beneficia de 
bursă, conform normelor legale.

Relații suplimentare se pot obține la telefoanele 82.60.55 șl 
83.36.90.

M. R. : Cred că nu greșește 
la numărul minutelor... noi ju
căm cam 30—40 de minute pe 
meci... Greșeala e acolo unde 
spune că noi jucăm bine în
ceputurile și sfirșitul— Eu aș 
spune că in meciurile interna
ționale jucăm slab inceputul, 
pentru că nu știm ce și cum 
și așteptăm cu sufletul la gură 
să vedem ce-i cu adversarii.

Rep. : Nu ești de părere că 
principala cauză e că irosim 
prea multe minute prețioase 
in jocurile de campionat 7 Ci
neva spunea că in campionatul 
nostru de 3 000 de minute se 
joacă fotbal adevărat doar 1 000 
de minute. Ești de acord 7

M.R. ; Da.
Rep. : De cel
M.R. Ar fi in primul rind 

lipsa de pregătire. în ceea ce 
mă privește, ea să fiu sincer, 
eu trag uneori pe dreapta, in 
deplasare, pentru ci se di 
tare, foarte tare.

Rep. : La Bruxelles ai fost 
tot in deplasare.

M. R. : S-a jucat sportiv și 
era un teren pe care cred că 
e imposibil să joci prost. Bi
liard. nu altceva-,

Rep. : Apropo de biliard. Se 
spune că fotbaliștii noștri au 
o tehnică frumoasă, dar stati
că. Ce părere ai 7

M.R. : Sint de acord.
Rep : Ce ne desparte de

fotbalul marc 7
M.R. : Ei aleargă mai mult 

și pasează dintr-una. La noi, 
dacă e să-i numești pe cei ca
re pasează dintr-una, spui Do- 
brin, mai spui Dumitru, și cam 
atit. In afară de asta, lipsește 
șutul de la distanță. Olanda 
fără șuturile lui Haan și Rep 
la „Mondiale" ar fi rămas o 
echipă oarecare, chiar dacă a- 
leargă mai mult și pasează 
dintr-una.

Rep. : Cum vezi echipa na
țională 7

M.R.: Sper să intre in pri
mul rind jucătorii care „știu 
cu mingea".

Rep. : O ultimă întrebare : 
dacă mîine am alinia in fața 
unei echipe solide, ca a R.D.G.- 
ului, de pildă, o formație de 
tehnicieni, iar poimiine una de 
atleți, care dintre ele ar face 
rezultate mai bune 7

M.R.: Cred că echipa de 
atleți ar scoate rezultate mai 
strinse, dar numai cei care 
„știu cu mingea" ar putea să-i 
bată.

locn CHIRILÂ

DE EA CLUBUL SPORTIV RAPID BUCUREȘTI
Biroul clubului sportiv Rapid 

și secția de fotbal, analizind 
comportarea unor sportivi com
ponent! ai echipei de fotbal In 
jocul cu Progresul-Vulcan 
București, precum și ultimele 
evoluții ale acestora. total 
necorespunzătoare posibilităților 
lor, demonstrind lipsă de ata
șament față de culorile clubu
lui, a hotărît următoarele mă
suri :

1. Suspendarea din activita
tea sportivă pe o perioadă de

FOTBAL PUȚIN,
MILANO, 13 (prin telefon). 

Prima rundă de patru meciuri 
a campionatului european, care 
se desfășoară in prezent- în I- 
talia. s-a încheiat joi seara cu 
un bilanț cifric apreciat de 
specialiști ca deosebit de sem
nificativ : 2 victorii la limită 
și 2 remize, cu un total de 
numai 4 goluri (3 din acțiune) 
in 360 minute de joc ! Optimiș
tii spun că așa este mai în
totdeauna la inceputul unei 
mari competiții, cind adversa
rii Se studiază cu atenție a- 
ducind in teren doar o parte 
din arsenalul tactic pregătit. 
Pesimiștii, dimpotrivă, afirmă 
că fotbalul mase a inceput să 
fie din ce in ce mai sărac in 
conținut și spectaculozitate, ca 
efect al unei goane după re
zultat și al scăderii treptate a 
numărului valorilor individua
le Ca întotdeauna, aproape, in 
asemenea confruntări de opi
nii, adevărul este pe la mij
loc. Cel puțin, pentru această 
etapă a întrecerii continentale, 
lucrurile nu trebuie privite 
nici in roz și nici in negru. 
De fapt, esențialul care se 
desprinde din jocurile disputa
te la Roma. Neapole. Torino și 
Milano s-ar putea exprima prin 
două idei principale : L Preo
cuparea tuturor echipelor, fără 
excepție, pentru perfecționarea 
momentului apărării; 2. Exage
rat de mare prudența. prin 
care se urmărește evitarea e- 
șeeului ți obținerea avantaju
lui minim.

Meciul de deschidere, dispu
tat miercuri pe stadionul olim
pic din Roma, intre ciștigătoa-

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR 

DIN ETAPA DE MIINE A DIVIZIEI B
SSUA i: Progresul BrăSa — 

Mtoerui Gura Humorului: Gh. 
Dumitru (București), Viitorul 
Gheorgheni — Del'-a Tui cea; C. 
Ignat (București), F.C AI. Brașov
— Portul Constanța; Gh. Gornea 
finala), C.S. Botoșani — Unirea 
Focșani: C. Muntean u (Galati), 
Viitorul Vaslui — F.C. Brăila: V. 
Ciocan (Bistrița). Tractorul Bra
șov — C.S.M. Suceava; D. Dinii- 
nes cu (jp. Neamț), F.C. Constanța
— Energia Gh. Gheorghiu-Dej: L 
Dinu (Alexandria), Muscelul Câm
pulung — Nitramonia Făgăraș: C. 
Jurja (București), Cimentul Med- 
digia — LCJJd. Brașov: Gh. Re- 
tezan (București).

SERIA A n-a; Luceafărul Bucu
rești — Chimica Tlrnăveni: M. 
Buzea (București) — are loc azi, 
de la ora 11; Petrolul P jelești — 
Autobuzul București: M. Ivănces- 
eu (Brașov), Progresul-Vulcan 
București — Gaz metan Mediaș: 
M. Salomir (du)-Napoca). Carpați 
Mirșa — Rulmentul Alexandria; 
M. Axente (Arad). Flacăra Moreni
— Poiana Cimpina: A. Comănescu 
bacăul. Metalul București — Me
talul Ptopeni: O. Ștreng (Oracol).

an an a jucătorilor Ioniță Ma
rian și Pirvu Bratu.

2. Avertisment public jucăto
rilor Manea Nicolae, Puriț Ma
rian, Petcu GabricL

Conducerea C.S. Rapid și 
Biroul secției de fotbal sint 
ferm hotărite să asigure un 
climat de ordine, disciplină și 
dăruire din partea tuturor ju
cătorilor, pentru o evoluție co
respunzătoare a echipei de fot
bal la nivelul tradiției sale și 
al condițiilor ce i-au fost asi
gurate.

N.R. Aceste măsuri vor tre
bui ratificate de către Comisia 
de competiții și disciplină a 
F.R.F. in ședința din 19 iunie
*.C.

LICEUL DE MATEMATICA-FIZICĂ 
„NICOLAE BALCESCU"CRAIOVA 
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAP. DE ATLETISM

ANUNȚ
Pentru anul școlar 1980,1981 selecționează, din întreaga țară, 

elevi cu aptitudini pentru sportul de mare performanță, 
atletism (elevi care vor fi școlarizați în clasele de gimnaziu 
și liceu cu profil de matematică-fizică și mecanicA).

înscrierile pentru clasele V—IX se fac în perioada 16—19 iunie 
1980, la secretariatul Liceului.

Probele de aptitudini vor avea loc în perioada 23—24 iunie 
1980.

Pentru clasa a Xl-a, înscrierile se fac în perioada 30 iunie— 
2 iulie a.c. iar probele de aptitudini au loc între 3—4 iulie a.c. 
Cei admiși vor susține concursul de admitere pentru treapta 
a ll-a de liceu în perioada 9—14 iulie 1980.

Actele necesare la înscriere:
• Pentru clasele V—VIII: adeverință medicală, eliberată de 

dispensarul teritorial, care va cuprinde rezultatul probelor he
patice și cardiovasculare.
• Pentru clasele IX și XI: fișă tip de înscriere; fișă medi

cală tip elev-stuuent; avizul epidemiologie, dovadă vaccinare- 
revaccinare tip M.S. 50; probele hepatice și cardiovasculare.

Celor admiși li se asigură cazare și masă, iar elevii de liceu 
pot beneficia de bursă, conform normelor legale.

Relații suplimentare se primesc zilnic, între orele 7—15, la 
secretariatul liceului „Nicolae Bălcescu*4, sir. Ion Maiorescu 
nr. 6, Craiova, sau La telefon 1.25.10.

ATMOSFERĂ ÎNCINSĂ IN TRIBUNE
rele ultimelor două ediții ale 
C.E., R.F. Germania (1972) și 
Cehoslovacia (1976). a oferit un 
spectacol modest, puțin atrac
tiv. A fost un fel de partidă 
de șah in care partenerii fac 
aproape aceleași mutări și se 
îndreaptă inevitabil spre o re
miză. Faze de poartă, puține, 
șuturi periculoase la poartă 
doar citeva și in final un sin
gur gol care a sancționat, prin 
lovitura de cap a lui Rumme- 
nigge, o mare eroare a porta
rului Netolicka. Victoria vest- 
germanilor, meritată, va oferi 
echipei lor o mai bună șansă 
de a ajunge în finală, da tor in- 
du-se, în principal, aportului 
decisiv al unor individualități 
de certă valoare : Cullmann, 
H. Muller, Rummenigge șiStie- 
like.

Meciul vedetă al primei eta
pe a avut ioc la Milano, adu- 
cind față in față alte două 
foste și actuale pretendente la 
titlul european : Italia (1968) 
și Spania (1964). Atmosfera 
specific vulcanică a stadionu
lui Giuseppe Meazza (San Si- 
ro) a fost joi seara încărcată 
cu un plus de „lavă", aruncată 
de un grup de „tifossi" ai for
mației AC. Milan — după cum 
se știe, retrogradată în ]iga a 
n-a —, care a manifestat in 
favoarea ridicării pedepsei pen
tru echipa lor, dar de o așa 
manieră incit a atras deza
probarea marelui public și in
tervenția poliției. în teren, 
meciul a fost frumos, disputat 
cu ardoare, iar rezultatul a stat 
tot timpul pe muchie de cu-' 
țit Arbitrul Palotay (Ungaria)

Șoimii Sibiu — chimia Tr. Mă
gurele: C. Rațiu (Simeria), F.C.M. 
Giurgiu — Rapid București; N. 
Dines cu (Rm. Viicoa), Pandurii 
Tg. Jiu — Energia Slatina: D. 
Urau (Brăila).

SERIA A m-a: F.C.M. Reșița
— Dacia Orăștie: C. Braun (Bra
șov), Minerul Cavnic — U.M. Ti
mișoara; M. Constantincscu (Bucu
rești), Metalurgistul Cugir — So
meșul Satu Mare: I. Zaharia
(Drobeta Tr. Severin), Gloria Bis
trița — C.F.R. Cluj-Napoca: G. 
Dragomlr (București), Ind. sîrmei 
C. Turzil — Minerul Moklova 
Nouă: D. Predescu (București), 
Aurul Brad — Minerul Anina; A. 
laauș (București), Strungul Arad
— înfrățirea Oradea: A. Deleanu 
(București), Corvinul Hunedoara
— U.T. Arad: V. Topan (Cluj- 
Napoca), F.C. Bihor Oradea — U- 
nirea Alba lulia: M. Moraru (PJo- 
teșn).

DIVIZIA C-ÎNAINTEA PENULTIMEI ETAPE
Se apropie de sfîrșit întrece

rile și în campionatul Diviziei 
C, miine disputindu-se penulti
ma etapă (a 29-a) a competi
ției. Dacă în fruntea celor 12 
serii situația primelor clasate 
este destul de clară (șapte din
tre fruntașe sînt virtual promo
vate in eșalonul secund, iar trei 
capi de serii nu mai pot pier
de, practic, primul loc), în 
schimb se cunosc puține for
mații din cele 24 care vor re
trograda, ceea ce face ca și ul
timele confruntări să fie viu 
disputate.

Echipele care dețin un con
siderabil avans de puncte sînt : 
C.S.M. Borzești (9 p avans față 
de echipa de pe locul secund), 
Ceahlăul P. Neamț (7 p), C.F.R. 
Timișoara (7 p), Metalul Aiud 
(7 p), ROVA Roșiori (6 p), Ol
tul Sf. Gheorghe (6 p) și C.S.U. 

a refuzat fiecărei echipe cite 
un penalty, dar a și anulat 
spaniolilor un gol, apreciind 
poziția lui Satrusstegui în afa
ră de joc. Echipa lui Kubala 
a avut o bară în repriza a 2-a 
și alte citeva ocazii mari de 
gol, în timp ce „U“-le puțin 
cam uzat al lui E. Bearzot a 
contat în atac doar prin efor
turile izolate ale lui Bettega 
și Graziani. Spaniolii au acțio
nat mai ordonat și mai cere
bral, avînd în Asensi un exce
lent coordonator ; italienii au 
impus jocului un tempo alert, 
dar lipsa unei bune dozări a 
efortului i-a făcut să nu mai 
aibă tăria necesară forțării vic
toriei în final.

în legătură cu jocul de la 
Neapole, presa italiană comen
tează pe larg dificultatea. vic
toriei obținută de Olanda în 
fața Greciei și scoate în evi
dență faptul că arbitrul Pro
kop (R.D.G.) a sancționat cil 
penalty nu faultul portarului 
Constantinou asupra lui Na- 
ninga, ci faptul că portarul 
grec a simulat căzătura sau 
presupusa accidentare într-un 
impact de care se face vino
vat, pe care el însuși l-a pro
vocat inutil

în sfîrșit, ceva ?i daspre me
ciul disputat la Torino, Anglia 
— Belgia. Nu un element de 
joc, ci un fapt cu totul inedit, 
care s-a petrecut in tribună 
și a avut urmări nedorite. 
După golul egalizator al bel
gienilor, o parte din suporterii 
englezi amețiți de băutură 
(după cum scrie presa italia
nă) au provocat un scandal 
care a necesitat intervenția po
liției și folosirea gazelor la
crimogene. Aceste gaze s-au 
împrăștiat pe tot stadionul, 
menținindu-se, mai mult, în 
cimpul de joc. Meciul s-a în
trerupt cîteva minute, pentru 
că atit jucătorii cit și arbi
trii, lăcrămind continuu, nu 
mai puteau vedea, erau pur și 
simplu amețiți, unii avînd ne
voie și de prim ajutor medical.

Așa a fost în prima etapă 
a „europenelor". Fotbal puțin, 
atmosferă încinsă in tribune. 
Să sperăm că în etapa care se 
desfășoară sîmbătă și duminică 
fotbalul și sportivitatea își vor 
găsi un loc mai bun sub soa
rele cald al Italiei.

Mihai IONESCU

Programul etapei a 2-a. SÎM- 
BATA: R.F. Germania — Olan
da (la Neapole) și Cehoslova
cia — Grecia (Roma).

DUMINICĂ: Spania — Belgia 
(Milano) și Italia — Anglia 
(Torino).

Galați (5 p). Stăpîne pe situa
ție sînt și primele clasate în 
seriile a IV-a, a V-a și, res
pectiv, a X-a, I.M.U. Medgidia, 
Sirena București și C.I.L. Si- 
ghet, care, datorită celor 3 sau 
2 puncte pe care le au în plus 
Și a programului favorabil din 
ultimele două etape, au cele 
mai mari șanse de a termina 
campionatul pe primul loc în 
grupă. Doar în două serii a 
rămas deschisă lupta pentru 
șefie : Minerul Lupeni (39 p) 
este tatonată îndeaproape — în 
seria a VII-a — de Electropu- 
tere Craiova (38 p), în timp ce 
în seria a IX-a ordinea este 
următoarea : Rapid Arad (40
p), Bihoreana Marghita (38 p) 
și Armătura Zalău (38 p). în 
ultima etapă, în derbyul grupei, 
Bihoreana întîlnește pe Armă
tura, iar Rapid va juca, la 
Zalău, cu Victoria....

Fruntașele seriilor au avut, 
în general, o comportare bună 
pe întregul parcurs al campio
natului, majoritatea lor domi- 
nînd de la începutul competi
ției. Dar iată un... clasament al^ 
echipelor aflate j>e primele 
locuri în seriile lor după eta
pa a 28-a : 1. C.S.M. Borzești 
(seria a Il-a) 45 p ; 2. Ceahlăul 
P. Neamț (I) 43 p ; 3. C.F.R. 
Timișoara (VIII) 43 p ; 4. Me
talul Aiud (XI) 42 p ; 5. I.M.U. 
Medgidia (IV) 42 p ; 6. Sirena 
București (V) 42 p ; 7. C.I.L.
Sighet (X) 41 p ; 8. ROVA Ro
șiori (VI) 41 p ; 9. C.S.U. Ga
lați (III) 40 o ; 10. Oltul Sf. 
Gheorghe (XII) 40 p : 11. Ra
pid Arad (1X1 40 o : 12. Mine
rul Lupeni (VII) 39 p.



A XIII a ediție a Campionatului balcanic de ciclism

ECHIPA DE CONTRATIMP A ROMÂNIEI 
SE APROPIE DE EXIGENTELE OLIMPICE

KRANJ. 13 (prin telefon). 
Reprezentativele naționale de 
ciclism ale țărilor balcanice 
s-au întîlnit vineri la Kranj 
în întrecerea de debut a celei 
de a XIII-a ediții a tradițio
nalului lor campionat. Forma
țiile de seniori și juniori și-au 
disputat întîietatea în proba o- 
limpică de contratimp pe echi
pe, urmînd ca simbătă și du
minică să participe, în același 
decor feeric, la cursele indivi
duale.

Contratimpul pe echipe s-a 
bucurat de condiții ideale. Se
niorii au evoluat de-a lungul 
a 100 km, pe o vreme de vară, 
cu temperatură de 26 de gra
de, pe un traseu — șoseaua 
Kranj — Ljubljana.' cedată în 
exclusivitate rutierilor — cum 
își doresc dîntotdeauna specia
liștii acestei probe : cu prima 
parte în coborîre și cea de a 
doua în urcuș, dar cu vînt a- 
jutător din spate, tocmai cind 
se cere sporirea forțelor. In 
aceste condiții, rar intîlnite, 
toate echipele și-au îmbună
tățit simțitor performanțele.

Clasată pe locul 3, selecțio
nata țării noastre a reușit, în
tr-o " - • - • -- -
locul lui Traian Sîrbu a fost 
luat anul trecut 
Cornel Nicolae, iată, acum, an
trenorul Nicolae Voicu a in
trodus în formație un alt re
prezentant al „noului val": 
Gheorghe Lăutaru se substituie 
lui Teodor Vasile), să realizeze 
cea mai bună performanță a 
sa din istoria probei — 2h 06:44, 
cu două minute mai bună de- 
cit precedenta, și să obțină o 
medie orară apropiată de ac
tualele exigențe olimpice — 
47,344 km. Luînd ca punct de 
reper rezultatul echipei Bulga
riei, timpul realizat de băieții 
noștri acum, față de anul tre
cut, este cam în aceeași pro
porție mai bun. Surpriza în-

nouă alcătuire (după ce

de tînărul

trecerii a fost însă furnizată 
de selecționata Iugoslaviei. Ci
cliștii din țara gazdă au ob
ținut un timp realmente mi
raculos — 1 h 59:55 (medie o- 
rară 50,035 km), adică au re
cuperat într-un sezon cam 12 
minute față de echipa Bulga
riei, campioana balcanică a a- 
nului trecut I

Socotim performanța echipei 
României bună și mai ales de 
certă perspectiva. Mircea Ro- 
mașcanu ne-a întărit convinge
rea : „Am mai avut resurse 
pentru incă vreo două minute, 
dar ne-a fost teamă să for- 
țăm.„“. Iată clasamentul final:
1. Iugoslavia (Udovici, Ropert, 
Bulici, Poloncici) 1 h 59:55, 2. 
Bulgaria (Asenov, Staicov, Pen- 
cev, Lozev) 2 h 04:14, 3. Româ
nia (Romașcanu, Marin, Nico- 
lae, Lăutaru) 2 h 06:44, 4. Gre
cia 2 h 11:44, 5. Turcia 2 h 
14:03.

In schimb, proba juniorilor 
ne-a produs o mare deziluzie. 
Tinerii noștri cicliști au retro
gradat pe ultimul loc, vădind 
o evidentă lipsă de valoare și 
o precară pregătire tehnică. 
Clasamentul probei disputate 
de-a lungul a 66,6 km este ur
mătorul : 1. Iugoslavia 1 h 26:31,
2. Bulgaria 1 h 26:37, 3. Grecia 
1 h 31:29, 4. Turcia 1 h 31:46, 
5. România 1 h 33:52.

Simbătă dimineața are loc 
Conferința balcanică, iar după- 
amiază, 
mâniei), 
fond pe 
de ture 
tima zi 
a XIII-a ediții a campionatu
lui balcanic de ciclism se des
fășoară duminică. In cursul di
mineții este programată cursa 
de fond pe circuit, cei 50 de 
rutieri urmînd să acopere 30 
de ture, adică 150 km.

la ora 16 (18 ora Ro
se dispută cursa de 

circuit a juniorilor, 20 
a 5 km (100 km). Ul- 
a întrecerilor celei de

Hristache NAUM
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In concursul de atletism de Ia Moscova FLACĂRA OLIMPICĂ

NOU RECORD MONDIAL LA 800 m:
NADEJDA OLIZARENKO 1:54,85!

• Excelentă comportare a Fiței Lovin: locul II cu 1:56,7, 
record național, înaintea campioanei olimpice, Tatiana Kazankina

FIT A LOVIN

Olizarenko 1:54,85 — re- 
mondial, 2. Fița Lovin 
— record românesc, 3.

Vahrușeva 1:57,0, 4. Ta- 
Kazankina 1:57,0, 5. Lud- 
Veselkova 1:57,6, 6. Nina 

7. Valentina 
(toate U.R.S.S.) 
este, totodată,

Finala probei feminine de 
800 m a fost vedeta celei de-a 
doua zile a concursului atletic 
internațional de la Moscova. 
La capătul uneia din cele mai 
rapide curse din istoria pro
bei, alergătoarea sovietică Na- 
dejda Olizarenko a stabilit un 
nou record mondial cu 1:54,85. 
Vechiul record era de 1:54,94 
si fusese stabilit în finala o- 
limpică de la Montreal de 
Tatiana Kazankina. Noua re
cordmană (27 de ani) s-a cla
sat pe locul 2 la campionatele 
europene de la Praga din 1978.

Intr-o companie extrem de 
valoroasă, recordmana Româ
niei, Fița Lovin, a făcut cea 
mai bună cursă a carierei sale, 
clasîndu-se pe locul doi, cu un 
timp excelent, 1:56,7, a doua 
performanță mondială a sezo-

nului și a 10-a din istoria pro
bei. Fița Lovin (29 de ani, an
trenor Nicoiae Mărășescu) îm
bunătățește copios recordul na
țional, pe care tot ea îl duse
se, in mai, la Sofia, la 1:57,32. 
De remarcat că ea a întrecut 
un pluton de mari valori, în 
frunte cu vechea recordmană 
a lumii, Tatiana Kazankina. 
Iată clasamentul cursei : 1. Na- 
dejda 
cord 
1:56,7 
Olga 
tiana 
mila
Rusec va 1:57,9, 
Gherasimova 
1:57,9. Aceasta
ordinea celor mai bune rezul
tate ale sezonului olimpic l

Alte rezultate din ziua a 
doua a concursului: feminin: 
200 m: Ludmila Kondratieva 
22,31 (record unional), 1500 m: 
Ekaterina Potkopaeva 3:58,3 
(cel mai bun rezultat mondial 
al anului), Zamira Zaițeva 
3:58,5, Tamara Sorokina 3:59,5, 
400 mg: Tatiana Storojeva
54,80, înălțime : Marina Bîkova 
1,94 m, lungime : Tatiana Ska- 
ciko 6,85 m ; masculin : 10 000 
m : Kotu (Etiopia) 27:55,0, Sel- 
lik (U.R.S.S.) 27:56,5, Antipov 
27:56,7, lungime : Podlujnii
8,14 m.

La 19 iunie, exact cu o lună 
înainte de începerea Jocurilor 
Olimpice de la Moscova, in 
străvechea localitate grecească 
Olimpia, leagănul jocurilor an
tice, va avea loc ceremonia a- 
prinderii flăcării olimpice, sim
bol al acestei grandioase ma
nifestări sportive.

In cadrul imul ritual tradi
țional, flacăra olimpică va fi 
aprinsă direct de la razele 
soarelui de către cunoscuta ac
triță greacă Maria Moskoliu. 
Apoi, ștafeta alcătuită din 5 000 
de sportivi va purta focul o- 
limpic pe traseul Atena — So
fia — București — Moscova 
(circa 5 000 km). In capitala 
U.R.S.S. flacăra va ajunge în 
ziua deschiderii Olimpiadei și 
va arde într-o cupă specială pe 
stadionul „V. I. Lenin" de la 
Lujniki pină La 3 august, ziua 
încheierii întrecerilor.

In România, flaeăra olimpică 
va trece în perioada 1—5 iu
lie, fiind purtată de sportivi cu 
schimburi Ia fiecare kilometru, 
pe traseul Giurgiu — București
— Ploiești — Buzău — Focșani
— Bacău — Iași — Albița — 
județul Vaslui. La punctul de 
frontieră podul Albița — Leu- 
șeni torța olimpică va fi pre
luată de sportivii sovietici, gaz
dele celei de-a XXII-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de vară.

De la Comitetul de organi
zare a Olimpiadei ’80 s-a a- 
nunțat că primul purtător al 
flăcării olimpice pe teritoriul 

atletul Piotr
In 
da

U.R.S.S. va fi
Bolotnikov, campion olimpic 
proba de 10 000 m. la J.O. 
la Roma — 1960.

BREVIAR

TURNEUL INTERNATIONAL FEMININ DE VOLEI AL ROMÂNIEIO 
(Urmare din pap 1)

se află deja de cîteva zile echi
pele României și R.P. Chineze, 
celelalte participante fiind aș-

teptate să sosească in cursul 
zilei de azi.

Ieșenii amatori de sport vor 
avea, prin urmare, privilegiul 
— și ii merită pentru pasiunea 
autentică și constantă pe care 
o nutresc față de volei — de 
a asista la o competiție cu un 
afiș de excepție, la o verita
bilă repetiție olimpică. Și a- 
vem credința că de miine pină 
joi Sala sporturilor din „dulce
le tîrg" va fi arhiplină la fie
care program, că publicul 
ieșean va fi alături de repre
zentativa României, care, cu 
cinci luni în urmă, in Bulgaria, 
ne-a făcut tuturor plăcuta sur
priză de a-și cuceri dreptul de 
participare la turneul final o- 
limpic de la Moscova. Echipa 
noastră — pregătită de un trio 
de tehnicieni 
pe antrenorul 
Nicu Roibescu 
încurajare în 
pe care le va

PALMARES

In cele 17 ediții ale Turneu
lui internațional feminin de 
volei al Româr.iei și-au înscris 
numele pe lista clștșgâ toanelor 
echipele- U.R.S.S. — 4 victorii 
(1950, 1968, 1971 și 1976), Japo
niei (1964, 1969 și 1973) șl
României (1962, 1970 și 1975) — 
cite 3 V, Cehoslovaciei (1960,
1967) și Cubei (1974 șt 1977) — 
cite 2 V. R.P. Chineze (1979).
K.PJ). Coreene (1972) șl Polo
niei (1976) — cite o victorie.

zile. Fiindcă pentru voleibalis
tele noastre acest mare turneu 
nu reprezintă numai un serios 
examen al capacității de joc, ci 
și un suport psihic considera
bil pentru Olimpiadă. Am dori 
să le revedem pe „olimpicele" 
noastre evoluînd fără complexe, 
curajos, cu ambiție și încredere 
in forțele lor, așa cum au a- 
rătat că sînt în stare la cali
ficările din Bulgaria.

Voleibalistele cubaneze, campi
oane mondiale, surprinse la un 
recent antrenament. La Iași, 
ele se vor afla printre principa
lele pretendente la primul loc. 

Foto : PRENSA LATINA

ROMÂNIA - ANGLIA
tlfrmtre din oio l>

ție : Feaver conduce cu 3—1. 
Apoi, este ajuns de Dîrzu, care 
se impune clar in ultimele 
schimburi de mingi. Scorul 
meciului : Andrei Dirzu (Ro
mânia) — John Feaver (An
glia) 1—6, 4—6, 6—3. 8—6, 6—4.

A doua partidă a după-amie- 
zii a prilejuit lui Ilie Năs
tase una din demonstrațiile 
sale de zile mari, el intreeîn- 
du-1 net pe redutabilul său 
adversar, Buster Mottram. Cu 
un avans de 4—0 din start, se 
părea chiar că marele nostru 
campion va face un simplu 
galop de sănătate aici, dar Mo
ttram și-a mărit rezistența pe 
parcurs, în special al doilea set 
evoluînd la scor strîns. In 
acesta, un singur break (Ia al 
7-lea ghem) i-a permis lui 
Năstase să-și asigure o victo
rie rapidă, care — dealtfel — 
n-a stat nici un moment sub 
semnul îndoielii. După ceva 
mal mult de o oră de tenis

avînd în frunte 
Penicilinei Iași,

— are nevoie de 
meciurile dificile 
susține în aceste

--------- PROGRAMUL DE MIINE---------------------------
De la ora 9,30: Cehoslovacia — Bulgaria; U.R.S.S. — Polonia. 

De la ora 16 : România — Ungaria ; K. P. Chineză — R. D. 
Germană ; Cuba — Bulgaria.

ECHIPA ROMÂNIEI
Irina Petculeț, Mariana Ionescu, Victoria Banciu, Doina Să- 

voiu, Victoria Georgescu, Iuliana Enescu, Ileana Dobroschi, 
Crina Georgescu, Corina Crivăț, Gabriela Coman, Ioana Liteanu, 
Elena Piron și Valeric* Maier. Antrenori; N. Roibescu, N. Hu
mă, O. Solomonov.

Circa 160 de sportivi vor re
prezenta Spania la apropiatele 
J.O. Sportivii spanioli vor con
cura la 15 discipline : atletism, 
handbal, hochei pe iarbă, ca
notaj, baschet, polo pe apă, 
înot, yachting, tir, scrimă, gim
nastică, pentatlon modern, ju
do, lupte și tir cu arcuL

Turneul internațional de polo 
pe apă desfășurat la Genova 
a fost cîstigat de reprezentati
va U.R.S.S. — 5 p, urmată în 
clasamentul final de echipele 
Ungariei — 4 p, Italiei — 3 p, 
și Olandei 0 p. In ultima zi a 
competiției, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: U.R.SJS. 
— Olanda 6—5 (1—0, 3—2, 0—3,
2— 0) ; Ungaria — Italia 8—8 
(1—0, 1—3, 3—2, 3—3).

In cadrul turneului preolim- 
pic masculin de hochei pe iar
bă de la Moscova, reprezenta
tiva Iugoslaviei a întrecut cu 
scorul de 4—3 formația Mexi
cului. Alte rezultate: Franța — 
U.R.S.S. 2—2 ; R.D.G. — Sue
dia 7—0.

Intr-o tentativă efectuată pe 
noul velodrom olimpic din 
Moscova, ciclista sovietică Ga
lina Țareva a realizat în pro
ba de 200 m lansat timpul de 
11,900 fiind prima femeie din 
lume care coboară sub 12 se
cunde în această probă.

Selecționata de fotbal a Co
lumbiei, calificată în turneul 
final olimpic, a susținut la 
Pereira un joc de verificare 
cu echipa din Costa Rica, pe 
care a învins-o cu scorul de
3— 1 (1—1).

Sportivii din țările Africii 
se pregătesc intens pentru Jo-

curile Olimpice de vară de 
Moscova — a declarat într-un 
recent interviu președintele 
Consiliului superior al sportu
lui african, Abraham Ordia 
(Nigeria). O etapă importantă 
în pregătirea sportivilor afri
cani au constituit-o turneele 
de calificare preolimpice de La 
diferite discipline sportive, în- 
tîlnirile bilaterale, diferitele 
concursuri de atletism, volei, 
turnee de box etc. In ceea ce-i 
privește pe sportivii nigerieni 
— a arătat A. Ordia — aceștia 
vor lua parte la întrecerile de 
atletism, box, haltere.

TELEX

la

CICLISM. Prima etapă a Tu
rului Elveției a revenit la sprint 
belgianului Daniel Willems, În
registrat pe distanța de 202,656 
km cu 5h 27:17.

fotbal * înaintea ultimei 
etape. In campionatul Bulgariei 
conduce T.S.K.A. Septemvrisko 
Znanie Sofia cu 46 p (virtual 
campioană), urmată de Slavla 
Sofia 43 p șl Levski Spartak So
fia 35 p. In penultima etapă (a 
29-a) : Sliven — Slavia 2—3, Tra- 
kia Plovdiv — Beroe Stara Za- 
gora 1—2, T.S.K.A. — Etir Tim»- 
vo 6—0, Pirin Blagoevgrad — Bo
tev Vrața 2—0, Minlor Pernik — 
Marek Stanke Dlmltrovo 2—6, 
Cernomoreț Burgas — Lokomo
tiv Plovdiv 3—0, Cemo More 
Varna — Lokomotiv Sofia 4—L 
• La Guangzhou .(R.P. Chineză) 
echipa de amatori a Mexicului a 
întrecut cu 3—1 (1—0) selecționa
ta provinciei Guangdong.

HANDBAL • în ziua a treia a 
turneului Internațional feminin 
de la Neubrandenburg (R.D. Ger
mană) s-au înregistrat rezultate
le: R. D. Germană — România

2-0 LA TENIS
spectaculos. tabela intilnirii a 
indicat rezultatul : Hie Năstase 
(România) — Basler Mottram 
(Anglia) 6—3, 6—2, 6—4.

Miine (n.r. azi) are loc par
tida de dublu, pentru care e- 
chipa noastră va prezenta, pro
babil, pe aceiași Năstase și 
Dirzu. La englezi este aștep
tată perechea fraților John și 
David Lloyd. Duminică, în ul
tima zi, se dispută partidele 
de simplu : Dîrzu — Mottram 
si Năstase — Feaver.

★
La Bughiasco (Italia), selec

ționata Italiei conduce cu 1—0 
în intîlnirea cu Elveția. Bara- 
zzuiti l-a învins cu 6—4, 6—1, 
6—4 pe Guenthardt.

La Baastad, în semifinalele 
grupei A a zonei europene. Sue
dia — R.F.G. 4—1. Ultimele 
rezultate : Borg — Eberhard
6—2, 5—7, 6—0, 6—0 ; Simon- 
sson — Gehring 3—6, 6—1, 6—0 
(conform unei înțelegeri s-a 
jucat cel mai bun din trei se
turi).

JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM
(Urmare din nap. I)

cum se știe, mulți debutanți) 
in reuniunea inaugurală. Sări
tura in înălțime, marea noas
tră speranță, ne-a produâ o 
deziluzie. Adrian Proteasa a 
intrat la 2,15 m în concurs, a 
trecut cu ușurință, a renunțat 
la 2,18 m și apoi a ratat de trei 
ori la 2,21 m — mereu în 
cădere, dar... — terminînd doar 
al treilea, cu un rezultat slab. 
Poate că zilele de simbătă și 
duminică ne vor aduce mai 
multe satisfacții...

Rezultate tehnice : MASCULIN- 
100 m : Petar Petrov (Bulgaria) 
10,22, 2. Kefalcs (Grecia) 10,35, 3. 
Karaniotov (Bulgaria) 10,45, ...6.
Florin Bălțat 10,54... 6. Toma Pe
trescu 10,89 ; 800 m : 1. Milovan 
Savici (Iugoslavia) 1-47.2, 2. Kolev 
(Bulgaria) 1:47.2, 3. Timurlenk
(Turcia) 1:47,5... 6. Nicolae Onescu 
1:49,6... 8. lazslo Darvas 1-50,3,
10 000 m : 1. Aurel Niculescu 
28:35,6, 2. Ku ’.man ovlcl (Iugosla

via) 23 36,1, 3. Kasianidls (Grecia) 
23:36,2... 6. Gheorghe Zaharia
29:55,4 ; Înălțime : 1. vaso Kome- 
nicl (Iugoslavia) 2,31 m. i. Minu- 
dis (Grecia) 2,15 m. 3. Adrian 
Proteasa 2,15 m, 4. Mladeaov (Bul
garia) 2,15. 5. Panagos (Grecia) 
2.15 m. 6. Temin (Iugoslavia) 2,13. 
7. Daniei Albu 2,15 m ; aruncare* 
ciocanului : 1. Emanoii Dulgtte-
rov (Bulgaria) 72,94 m, 1 Anghe- 
lov (Bulgaria) 72.00 m, 3. Jerislo- 
tis (Grecia) 68.92 m. 4. Tudor 
Stan 68.52 m ; FEMININ : 100 m ;
1. Sofka Popova (Bulgaria) 11,5
— record, record balcanic, 2. Ma
ria Siskova (Bulgaria) U,2â, 3.
Ileana Sokaci (Iugoslavia) 11,58... 
5. Niculina Chlricuță 12,91... 7. Lu
cia Negovan 12,12 ; 800 m : 1. NI- 
kollna Stereva (Bulgaria) 1:59,3,
2. Ivanka Bonova (Bulgaria) 2:01,2,
3. Adriana Stancu 2:03.9, 4. Av-
dicevici (Iugoslavia) 2:04,0. 5. Lă
crămioara Diaconiuc 2;07,5 ; arun
carea discului : 1. Maria Vergova 
(Bulgaria) 69,00 m — record bal
canic. 2. Svetlana Bojkova 63,26 m, 
3. Argentina Menis 89,82 m, 4. 
Maria Badea 35,26 m ; 4 X 100 m: 
1. Bulgaria 43,81. 2. Iugoslavia
45,43, 3. Grecia 45,73, 4. Romania 
45.74.

1B—« (12—3). iugoslavia — Bulga
ria 22—14 (9—9). Polonia — Fran
ța 21—13 (15—8). în clasament 
conduc R.D. Germană și Iugosla
via cu cite 6 p urmate de Româ
nia cu 4 p etc.

RUGBY. In meci pentru cam
pionatul european — Cupa F.I.R. A. 
(grupa B), la Uppsala: Sue
dia — spania 27—39 (12—27) •
La Saranac Lake, tn meci ami
cal: Canada — S.U.A. 16—0 (7—0).

TENIS • In sferturile de fina
lă ale turneului feminin de la 
Chichester: Evert — Jaeger 6—2, 
6—2, Shriver — Nagelsen 7—6, 
6—2, Goolagong — Bunge 6—2, 
6—4, Stove — Walsh 7—5. 6—1. • 
In optimile campionatelor inter
naționale ale Belgiei: Taroczy —. 
Fromm 7—6, 6—1 Dominguez — 
CauJolie 6—4, 6—1, McNamara — 
Vizcaino 6—3, 1—6, 8—6, Guerrero
— Cahill 6—4, 6—2. • în optimi. 
Ia Londra: V. Amritraj — Stock- 
ton 7—6, 3—6, 10—8, McEnroe — 
Gottfried 7—6, 7—6. Pecci — Go
mez 7—6. 6—4, Warwick — Felgl 
4—6, 7—6, 6—4, Smith — Tom 
Gullikson 6—4, 6—3, Tanner — 
Sadtl 6—4, 2—6, 6—3, Gerulaitia
— Buehntng 6—4. 2—6. 6—4.

YACHTING • Echipajul vest- 
german J. Diesch — E. Diesch a 
cîștlgat a 4-a regată în C.M. >a 
clasa „Olandezul zburător". In 
clasamentul general conduc ca
nadienii T. McLaughlin — El 
Basset.
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